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Redactioneel

Dit nummer sluit de tweede jaargang van de Molenwereld af. De Stichting Mo-
lenwereld is dankbaar, dat het ook dit jaar weer gelukt is om iedere keer weer
met een in onze ogen volwaardig nummer uit te komen. Natuurlijk, er zijn dingen
voor verbetering vatbaar, maar de inspanning die iedere keer weer gemoeid is
geweest met het samenstellen van een nummer geeft niet zoveel speelruimte.
Juist in dit opzicht, hopen we, ja moeten we in 2000 zaken beter organiseren.
Daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt. De resultaten zijn over 1999
aanmerkelijk beter dan in 1998, maar het betekent nog niet dat het blad uit de
gevarenzone is. Vandaar, dat wij voor 2000 uw steun, hetzij financieel, hetzij in
andere opzichten hard nodig hebben. Toch treden wij het jaar 2000 met ver-
trouwen tegemoet. We hopen in 2000 toch ook weer met kwaliteitswinst te ko-
men. Ten aanzien van het blad hebben we als uitgever en redactie echt nog
wel een verlanglijstje. De zaken die daar op staan kunnen alleen gerealiseerd
worden met groei. Daar zet de Stichting Molenwereld zich voor in, maar niet al-
les kan van een kant komen. Wij willen met het blad in 2000 in de diepte en in
de breedte groeien, voor u. De Molenwereld gaat per slot voor u open. Groeien
is niet alleen ons, maar ook uw belang. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd; hoe
meer abonnees hoe meer Molenwereld.
Helaas is het niet gelukt om in 1999 het noodzakelijke aantal abonnees te be-
halen. Toch hebben wij zoveel vertrouwen in de toekomst, dat is besloten om de
tarieven niet te verhogen. Wel hebben wij om bovenstaande reden gemeend
om de (toch hoofdzakelijk symbolische) korting op de abonnementsprijs van 
ƒ 5,- voor leden van De Hollandsche Molen, het Gilde van Vrijwillige Molenaars
en het Ambachtelijke Korenmolenaarsgilde te verminderen tot ƒ 2,50. 
Wij hopen, dat u hiervoor begrip heeft.
Het is de bedoeling dat wij u bij het januarinummer een nota plus een accept-
giroformulier toezenden voor de betaling van uw abonnement/donatie over
2000.

Afsluitdatum van de kopij voor het januarinummer van de Molenwereld: 
7 december 1999.

Bij de omslag voorzijde: De Zweilandermolen onder Warmond. De Zweilander
polder werd in 1632 gesticht, waarna deze molen of een voorganger ervan werd
gebouwd. Oorspronkelijk ging het om een schepradmolen, maar later is deze
vervijzeld, waarschijnlijk in 1832 door de Warmonder molenmaker Melman. In
1968 ging de vervallen molen over naar de Rijnlandse Molenstichting die hem
in 1968 en en 1994 grote restauraties laat ondergaan. Binnenkort wordt de vijzel
van de molen etc. aangepast aan het verlaagde polderpeil (zie Molenwereld
1999-9-174). (foto C.A.M. de Haas).

Bij de omslag achterzijde: Standerdmolen Zelden Rust onder Overasselt. Deze 
standerdmolen zou zijn bestaan in 1736 begonnen zijn in Geertruidenberg en
verhuisde (in 1800???) naar Raamsdonksveer. Daar werden in 1890 twee stenen
molens gebouwd, waaronder ook een Zelden Rust. De standerdmolen moest
toen het onderspit delven en werd gekocht door Gerardus Jacobs die hem in
Overasselt liet herbouwen als eerste van zeven door hem gebouwde molens in
zuidoostelijk Gelderland en Noord-Limburg. In 1951/1952 raakte de in 1939
verdekkerde molen buiten bedrijf. Daarna schreed niet alleen verval voort, maar
bij de beruchte novemberstorm op 13 november 1972 liep de molen zware
schade op: het gevlucht werd volledig uit de molen geslagen. De gemeente
Overasselt kocht vervolgens de molen en liet hem demonteren en opslaan. Na
langdurige discussie werd de molen op zijn huidige plaats herbouwd. De inge-
bruikstelling was op 4 september 1982. De molen had oorspronkelijk ook een
spoorwiel dat nog twee koppel stenen aandreef; dit alles verwijderd in 1899. De
standerdmolen van Alphen a/d Maas is de enige bestaande standerdmolen die
deze constructie nog heeft. (foto mevrouw C.J. van Eijk-Kapteyn) 
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De Zandbelter Molen niet geheel
van de kaart geveegd

In Molenwereld 1999-11-219 werd de sloop
gemeld van de zwaar vervallen Zandbelter
Molen bij Schalkhaar. De gemetselde on-
derbouw van de molen blijft evenwel staan
en wordt door de heer Eilders verbouwd tot
woonhuis. Hij wil er ook weer een achtkant
opzetten, waarvoor vergunning is aange-
vraagd. Kap en wieken zullen evenwel
achterwege blijven.

Restauratie van de Eendracht in
Alkmaar bijna klaar

De restauratie van poldermolen De Een-
dracht te Alkmaar is binnenkort afgerond.
Als er niets tussen gekomen is dan is de mo-
len in week 50 (13-17 december 1999) klaar-
gekomen. Op 1 november zijn de roeden
(fabrikaat Straathof, lengte 17,6 m) gesto-
ken en is men begonnen met ophekken.
De lange schoren zijn toen ook aange-
bracht. De metselaars hebben enorm veel
werk gehad aan de romp. In plaats van
5000 stenen waren 9000 stenen nodig. Be-
halve dat echt alle uitgehakte stenen on-
bruikbaar waren voor hergebruik bleek de
schade ook groter dan voorzien. De romp is
nu klaar, aan de waterloop wordt nog ge-
werkt. De rechter waterloopmuur, zowel
achter als voor de molen, was van de romp
afgebroken. De losse achterwaterloopmuur
is door de grond ongeveer een halve cm
naar binnen gedrukt. De eerste zolder is
weer compleet en de schepradkast met ijs-
en teerluik is aangebracht. Ook de afscher-
ming van het onderwiel is gereed. De taats
van de spil moet gerepareerd worden, na-
dat bleek dat het staal er vanaf is. Dat bol-
ronde stukje metaal lag in 4 stukken los in de
taatspot. Op dit moment wordt nog ge-
werkt aan de voorwaterloop, het ophek-
ken, het gangwerk (nieuwe kammen voor
bonkelaar en onderwiel) en de schoeiing
aan de polderzijde. Als dat klaar is rest nog

Het doorgezaagde achtkant van de
Zandbelter Molen bij Schalkhaar (foto
J. Groenwold).

het aanbrengen van de wachtdeur (er zit-
ten bronzen duimen in de arduinen slagstijl),
het scheprad (dat al een tijdje ligt te wach-
ten) het terugplaatsen van de elektrische
installatie en het opknappen van het erf.
Wanneer de molen geopend wordt is nog
niet vastgesteld. Andreas de Vos

Voorlichtingsbijeenkomst voor
molenaars in de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden over 
ambitieus biotoopproject

‘Stel je zeer neutraal op en zeg niet te hard
dat je last hebt van die boom’: het moet
de molenaars in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden nogal onwennig in de
oren hebben geklonken. In redelijk groten
getale waren zij vrijdag 29 oktober jl. naar
een voorlichtingsbijeenkomst gekomen in
het gemaal van de Nederwaard te Kinder-
dijk. Het had alles te maken met het ambi-
tieuze ‘molenbiotoopproject’ waarover
Frank Klören reeds uitvoerig uitweidde in
Molenwereld 1999-10.
Hij ging als eerste in op het systeem met ‘bi-
otoopwachters’, waarbij helaas toch te
veel steken vallen. Nu had men voor een
geheel andere aanpak gekozen: bewo-
ners van de streek hadden duidelijk te ken-
nen gegeven dat zij de ‘openheid van het
landschap’ zeer op prijs stelden. Een
goede molenbiotoop past in principe
naadloos aan bij deze gedachtegang, dus
heeft men als zodanig een breed draag-
vlak voor ideeën over verbetering van de
molenbiotoop.
Aad Schouten (voorzitter van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars, afdeling Zuid-Holland,
en molenaar van de Wingerdse Molen bij
Oud-Alblas) ging hierna nader in op de uit-
voering van het project. Feit is dat er de af-
gelopen dertig jaar een enorme ‘bomen-
lobby’ is geweest. ‘Maar’, aldus Schouten,
‘je kunt ook overdrijven, laten we door mid-
del van goede voorlichting streven naar
een soort van molenbiotooplobby’. Insteek
bij deze lobby is het gegeven ‘Er moet van
molens genoten kunnen worden; je moet
ze kunnen zien‘. Landschapsbeleving van
de molens is hierbij belangrijker dan de
windvang (dat is immers ‘slechts’ een ge-
volg hiervan)!
Bij de provincie is inmiddels een subsidie-
aanvraag ingediend (en gehonoreerd)
voor het aanstellen van persoon die zich
specifiek met biotoopvoorlichting aan par-
ticulieren zal gaan bezighouden. Van het
geld wil men ook het kappen zèlf en de

vervangende beplanting (herplantings-
plicht!) financieren. Om door dat laatste
niet in dezelfde problemen te komen,
wordt gedacht aan het betrekken van een
hovenier bij het plan, die zou kunnen advi-
seren op het gebied van laagblijvende be-
planting.    
Schouten benadrukte het belang van het
creëren van goodwill en goede samen-
werking: ‘Ga alstublieft niet lopen zeuren:
‘Wij zijn tegen die ‘groende rakkers!’ of
zoiets’.
Vanuit de zaal kwam de vraag of de pol-
derkeur (die vroeger de molenbiotopen
veilig stelde) niet terug in het polderregele-
ment kon. Landschapscoördinator Sjoerd
Veerman kon hierop antwoorden dat de
juridische status van de keur momenteel
onderzocht wordt. Om de pessimisten in de
zaal op positievere gedachten te brengen,
benadrukte Veerman dat de Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden thans offi-
ciëel te boek staan als een gebied van rust,
ruimte en wijdse vergezichten. Zuid-Holland
krijgt er de komende jaren inderdaad 1600
ha. bos bij, maar dat zal gerealiseerd in de
buurt van Zoetermeer (Bentwoud), maar
zeker niet in de Alblasserwaard en Vijfhee-
renlanden!.
Namens het Hoogheemraadschap werd
gemeld dat zij maandag 1 november al
aan de slag zouden gaan bij hun eigen
molen in Hei en Boeicop. Hierna zal men
proberen om de biotopen bij hun andere
twaalf molens in orde te brengen: ‘wij willen
het goede voorbeeld geven’.
Vol goede moed kondigde landschaps-
coördinator Veerman aan dat men over vijf
à zes maanden weer bij elkaar wil komen
om de eerste resultaten te evalueren... wr.
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Bosmolen bij Leiderdorp moet
wijken voor de HSL

De molen van de Bospolder onder Leider-
dorp wordt verplaatst in verband met de
aanleg van de Hogesnelheidslijn. Dat was
al bekend (zie Molenwereld 1998-1-20); de
gemeente Leiderdorp, sinds 1963 eigenaar
van de molen, wilde de molen verplaatsen
naar de Munnikenpolder, maar aan de ge-
noemde locatie kleefden bezwaren. Bo-
vendien gaat het terrein vijf jaar lang die-
nen als gronddepot voor de spoortunnel.
Een zoektocht naar een andere locatie
binnen de gemeente leverde geen ge-
schikte plaats op. Om die reden zal de mo-
len verplaatst worden naar de Lagen-
waardsepolder tussen de Ruige Kade en
de Batelaan in de gemeente Rijnwoude
(voorheen Koudekerk) en daar weer een
bemalingsfunctie krijgen. De verplaatsing
zal niet lang op zich laten wachten omdat
de werkzaamheden aan de HSL al in april
2000 beginnen.

Tijdelijke stilstand voor 
bovenmolen Driemanspolder

Op zaterdag 18 september moest vrijwillig
molenaar Leo Middelkoop de bovenmo-
len van de Driemanspolder onder Leids-
chendam voor langere tijd stilzetten in ver-
band met de slechte staat van de staart-
balk. Inmiddels is er opdracht gegeven tot
vervanging van de balk: het wordt een sta-
len exemplaar met een mooie kromming.
Op verzoek van Middelkoop wordt de po-
sitie van de bezetketting gewijzigd: nu is het
vaste part verankerd aan de kruibank en
moet het losse part -tig keer om een krui-
paal heen geslagen worden; in de nieuwe
situatie wordt het net als vroeger: het oog
van de ketting rond de kruipaal en een
klamp voor het losse part op de staartbalk.
In Molenleven in Rijnland (foto pag. 51) is te
zien dat deze oplossing destijds ook al voor
deze molen gold. Logisch, want op deze
manier kan de ketting nooit gaan
‘knaaien’ rond de kruipaal. 
De molen is dus enige tijd tot stilstand ver-

Een binnenkort verbroken molenduo
dat niet alleen deze, maar veel ansicht-
kaarten heeft gesierd: op de voorgrond
de Bosmolen in Leiderdorp met op de
achtergrond de Doesmolen onder
Hoogmade.

oordeeld; jammer, want men was net be-
gonnen met herstel van het in slechte staat
verkerende pleisterwerk op de veldmuren.
Na afhakken van deze laag bleek het met-
selwerk daaronder slechter dan men had
verwacht; in feite was het slechte metsel-
werk de oorzaak van de scheuren in de
pleisterlaag. Eén en ander is ondertussen
hersteld. Jammer ook, omdat de Middel-
molen intussen zo goed als gereed is na in-
grijpend herstel. 
Op het ‘verlanglijstje’ voor de bovenmolen
staan nog de vernieuwing van de fokken
plus ophekking van de binnenroede; de
buitenroede kreeg in april 1997 al nieuw
houtwerk (toen kreeg de molen overigens
al een nieuw kruirad). Diverse andere za-
ken, zoals houtwerk rond diverse ramen in
de molenromp, kunnen ook herstel dan wel
vernieuwing gebruiken. Ook zijn diverse
hekken rond de waterlopen van de molen
(vooral die aan boezemzijde) in zeer
slechte staat en dringend aan vervanging
toe. 
Hopelijk is de molen rond de jaarwisseling
weer maalvaardig is. De vier zeilen, van
welke er drie aan de onderzijden niet best
zijn, worden intussen gerepareerd. 
Leo Middelkoop.

Molenromp Ottoland verplaatst

Het is misschien wel de snelste actie op mo-
lengebied ooit. Tijdens het officieuze ge-
deelte van de voorlichtingsbijeenkomst in
Kinderdijk (zie hierboven) werd melding ge-
maakt van de op handen zijn sloop van de
romp van de korenmolen in Ottoland: of
men als molenvrienden onder elkaar niets
kon regelen om deze molen te behouden?
Haast was geboden, want binnen enkele
weken moest de molen weg zijn en de slo-
per stond al met zijn kettingzaag klaar!
Goed een week later was alles reeds in
kannen en kruiken: Op zaterdag 6 novem-
ber werd de molen verplaatst naar het
(voormalige) ooievaarsdorp bij Groot-Am-
mers! Enkele ‘vrijwillige molenmakers’ had-

De Jonge Sophia op weg naar hopelijk
een Verjongde Sophia (foto P.A. Groen).

den de handen uit de mouwen gestoken
en een transportondernemer had gratis
een oplegger ter beschikking gesteld.
Reeds om tien uur ‘s ochtends stond de
molen op zijn nieuwe plaats. Tijdens de na-
bespreking, onder het genot van koffie en
broodjes, kende het enthousiasme nauwe-
lijks grenzen: ‘We gaan er een stellingmolen
van maken!’. 
‘Als het IHC gratis roeden voor De Blokker
kan maken, kunnen ze ook nog wel een
paar roeden voor deze molen maken’. 
‘En dan kunnen ze ook wel een bovenas
lassen!’. 
‘En de kap dan?’
‘Als we roeden en een bovenas hebben,
dan komt die kap er vanzelf wel!’. wr.

Restauratie van de Seismolen èn
de biotoop

In het kader van de restauratie van de Seis-
molen in Middelburg werd de kap afgeno-
men. Deze winter zal deze ingrijpend ge-
renoveerd worden bij molenmaker Enden-
dijk in Terschuur.
De biotoopplannen voor de molen zijn zó
opmerkelijk, dat we hieronder letterlijk het
krantebericht (Provinciale Zeeuwse Cou-
rant van 3 november 1999) citeren:
‘Terwijl de kap in reparatie is bij de molen-
maker; zal de gemeente gedurende de
winter alvast beginnen de omgeving ge-
schikt te maken voor een operatieve mo-
len. ‘Rond een draaiende molen kunnen
geen bomen staan’, vertelt W. van der
Veur, sectiehoofd Bouwkunde van de ge-
meente Middelburg. ‘Die vangen alle wind
af. De Seismolen staat nu helemaal inge-
kapseld door bomen. Daarom gaan wij in
de winter de kaprijpe bomen vast wegha-
len’. Uiteindelijk moeten vrijwel alle bomen
in een straal van honderd meter rond de
molen weg. Alleen aan de kant van het
centrum kunnen ze blijven staan, want van
die kant heeft de molen toch al te veel

De Middelburgse Seismolen in 1920.
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windstoringen. ‘De gemeente Middelburg
heeft ook het groen op het Bolwerk in be-
heer, dus dat is misschien een beetje te-
genstrijdig. Het zal wel een behoorlijk kale
boel worden. Maar de molen heeft het
windrecht (recht op een vrije omgeving en
daardoor voldoende wind) en dat is het
oudste recht. We kunnen op basis van dat
recht de kap desnoods afdwingen’’.
Voorstel van de MW-redactie: Kunnen die
Middelburgse gemeenteamtenaren niet in
het hele land orde op zaken komen stel-
len? wr.

Zilveren scherphamer voor 
Johan Hoefkens

Tijdens de najaarsvergadering op 5 no-
vember van de Vereniging De Zeeuwse
Molen kreeg molenmaker Johan Hoefkens
de zilveren scherphamer uitgereikt voor zijn
bijzondere inzet aan de Zeeuwse molens.
Hoefkens was in het begin van de jaren ze-
ventig een der eerste gediplomeerde vrij-
willige molenaars in Zeeland. Tevens was hij
een van de oprichters van De Zeeuwse
Molen. Hij heeft jarenlang de molen van
Domburg met veel liefde en zorg als vrijwil-
lig molenaar bemalen en leidde ook weer
vrijwilligers op. Enige jaren geleden ves-
tigde hij zich als zelfstandig molenmaker in
Middelburg. Daarmee kreeg de provincie
weer een molenmakersbedrijf binnen haar
grenzen. De oude molenmakersbedrijven
van weleer bleven alleen in herinnering
voortleven zoals Van den Hamer, Van Riet
om er maar een paar te noemen. Hij heeft
inmiddels al een paar grote restauraties
achter de rug of onder handen, zoals de
molens van Aagtekerke en Dreischor.

Waterwerken bij de Collse Molen
in Eindhoven voltooid

Sinds eind oktober zijn de werkzaamheden
aan de Collse watermolen beëindigd. De
brugdekdelen waren namelijk in slechte
staat en de landhoofden vertoonden
scheurtjes. Aanvankelijk zouden alleen de
slechte brugdekdelen vervangen worden
en de landhoofden zouden gerepareerd
en gevoegd worden. Er werden schotten in
de molentak van de Kleine Dommel gezet,
waarachter een aarden dam werd aan-

gelegd. Vervolgens is het gedeelte tussen
de sluizen en deze dam leeggepompt.
Toen bleek dat er meer aan de hand was,
de landhoofden bleken gescheurd te zijn
en de houten vlonder onder de brug, die
aansluit aan de drempel van de sluizen,
was grotendeels vergaan. De gemeente
Eindhoven heeft toen besloten om nieuwe
funderingen aan te laten leggen waarop
de nieuwe landhoofden gemaakt zouden
worden.
Allereerst werd op het grondbed een werk-
vloer van trascement gestort, hierop kwam
een vloer van gewapend beton en
daarop kwamen de keerwanden te rusten.
Deze keerwanden zijn gemaakt van beton
en voor ‘t oog voorzien van “voorzetwand”
in metselwerk.
Een belangrijk aandachtspunt tijdens deze
werkzaamheden was het kwelwater. Door-
dat de beek voor de molen leeggepompt
was moest de drempel van de sluizen de
druk van het water in de molenkolk tegen-
houden. Uiteindelijk werd deze tijdens het
storten door een kraan geholpen. Bij de
voltooiing van de vloer was dit probleem
uit de wereld. Later is ook nog de be-
schoeiing vervangen in verband met mo-
gelijke onderspoeling.
Door de bug te vernieuwen blijft het mo-
leneiland goed bereikbaar, dit onder an-
dere voor natuurliefhebbers die hier de
flora en de fauna willen bekijken (in de af-
gelopen weken is zelfs een ijsvogeltje ge-
signaleerd), maar vooral om het molenge-
bouw op het moleneiland bereikbaar te
houden voor de toekomstige restauratie
van de oliemolen!
De nieuwe brug is door een constructiebu-
reau berekend en zodoende weten we nu
dat de lastdruk tien ton bedraagt. Vroeger
was altijd maar de vraag of de brug de last
zou kunnen dragen...
Tijdens de werkzaamheden zijn alleen en-
kele stukken blauwe steen gevonden en
geen verdere gebruiksvoorwerpen, zoals
die wel te voorschijn kwamen bij de werk-
zaamheden aan de beschoeiing van de
molenkolk zo’n zes jaar geleden.
Een prettige bijkomstigheid gedurende de
uitvoering van de werken was het droge
weer. Nu maar wachten totdat ook in Eind-
hoven olie geslagen kan worden. 
Mark Dwarswaard.

Molenmuseum Oerle krijgt 
archeologisch molenmateriaal

Het Molenmuseum aan het Hoogeind te
Oerle, gemeente Veldhoven, krijgt van de
Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven
(SHEV) bij wijze van schenking een collectie
archeologische relicten. John de Jong,
bouwer en eigenaar van het museum (ge-
legen naast zijn stellingmolen), heeft deze
verzameling op 30 oktober 1999 in ont-
vangst genomen. Het archeologisch mate-
riaal is afkomstig van een uit de middel-
eeuwen daterende banmolen, die eertijds
in de Molenvelden tussen Zandoerle en
Knegsel stond.
In de periode juli 1990 - september 1992
heeft de Archeologische Groep Oerle on-

De Collse Molen in Eindhoven-Ton-
gelre (foto P. Grund juli 1977).

Het molenmuseum met de molen Sint
Jan aan het Hoogeind in Oerle. Het
museum heeft het uiterlijk van een bij
de molen horende bedrijfswoning (foto
Irene Rijkse-Jansen, SHEV).

derzoek gedaan naar overblijfselen van
windmolens uit het verre verleden van
Oerle.
De Archeologische Groep Oerle is thans
een sectie binnen de SHEV. Na overleg
heeft het bestuur van Erfgoed Veldhoven
ingestemd met de schenking aan het mu-
seum.
Het archeologisch materiaal, dat destijds
werd gevonden, is nu naar het nieuwe mo-
lenmuseum gegaan. Het bestaat onder
meer uit een groot aantal fragmenten van
basalt-molenstenen, metalen voorwerpen
en scherven aardewerk.
Voor 1462 stond de molen op het punt ‘ter-
meulenpael van Sandt Oers’ geheten,
daarna (tot 1914) stond hij op de plaats,
door de archeologen de ‘Molenberg’ ge-
noemd. Op het oudste punt ligt een (zeer)
grote keisteen; de Molenberg is toeris-
tisch/recreatief ingericht.
De SHEV heeft in 1993 een boek over de
molenhistorie van Oerle uitgegeven. 
Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven.

Nieuwe balie voor de molen van
Ravenstein

Bij de grote restauratie van 1996 bleef het
maken van een nieuwe balie voor molen
De Nijverheid in Ravenstein uit geldgebrek
achterwege. Inmiddels was de oude der-
mate slecht, dat wel tot vernieuwing moest
worden overgegaan: veel mensen liepen
er niet meer met een gerust hart overheen.
Inmiddels is de voorheen eiken balie ge-
heel vernieuwd in tropisch hardhout. Daar-
mee was 95.000 gulden gemoeid, waarin
de gemeente voor 40.000 gulden bijdroeg.
In de toekomst moet het binnenwerk van
de molen onder handen genomen wor-
den, maar daarvoor ontbreken nu de mid-
delen nog.
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Geen twee maar drie

In vorige nummer van de Molenwereld is
een artikel opgenomen over twijfelachtige
restauraties van molenrompen in Noord-
Brabant. Binnen korte tijd zijn twee goede
en mooi gelegen molenrompen onder
handen genomen op een manier die toe-
komstig herstel in oude glorie als molen vrij-
wel uitsluit. Er kan een derde aan toege-
voegd worden: de molen van Riel. Eens
stond op deze plaats een standerdmolen
die in 1741 afbrandde en herbouwd werd.
In 1855 ging ook deze molen in vlammen
op, waarna het jaar erop een nieuwe ste-
nen beltmolen werd gebouwd. In 1929
stelde molenaar Van Riel de molen buiten
bedrijf: voortaan werd er met een diesel-
motor gemalen. De molen werd onttakeld,
waarbij onderdelen naar de molen van Hil-
varenbeek gingen en een roe werd gesto-
ken in een der beide molens van Goirle.
Molenaarsdochter Jolanda van Riel
trouwde met John van Lieshout. Het echt-
paar wilde aanvankelijk de molen inrichten
als woning, maar zag daar vanaf omdat
men problemen vreesde met vochtdoor-
slag. In plaats daarvan werd een woning
gecreëerd op de plaats van de molenbelt,
terwijl men nu de romp zelf aan het op-
knappen is met onder andere nieuwe vloe-
ren en herstel van het metselwerk. In de
romp vond van Lieshout nog herinneringen
aan de mobilisatie tijdens de Eerste We-
reldoorlog, zoals de namen van soldaten. 
De molen van Riel staat op de kaart bij De
Brabantse Molens ook aangegeven als
‘landschappelijk bijzonder fraai gelegen’.
De opmerking is nu even perspectiefloos
als bij de molen van Gemonde. Het rom-
pen- en stompenverhaal blijft een voortdu-
rende ergernis voor veel molenliefhebbers
(zie ook elders in dit nummer).

De onttakelde korenmolen van Riel.

Molenmaker gevraagd voor 
Ostfriesland

In het Noord-Duitse Ostfriesland, tegen de
Nederlandse provincie Groningen aan, be-
kend om zijn rijke molenbestand, is er te-
genwoordig geen molenmaker meer ac-
tief voor het onderhoud aan de molens.
Het zijn meestal achtkanten, zowel stelling-
molens als grondzeilers. In de meeste ge-
vallen voorzien van zelfzwichting en uitge-
rust met een windroos. In Ostfriesland be-
staat er nu behoefte aan een nieuwe mo-
lenmaker.
Welke jonge Nederlandse molenmaker
durft het aan om in Ostfriesland een bedrijf
te beginnen? Kennis van de Duitse taal, de
arbeidswetgeving en de Duitse bedrijfs-
economie zijn vereist. Er is een werkplaats
met woning en grote tuin in Ostgroßefehn
(l0 km ten zuiden van Aurich) beschikbaar
met goede logistieke verbindingen.
Gegadigden kunnen contact opnemen
met Heyo Steenblock, Neufirrelerstraße 50,
D-26670 Uplengen-Neufirrel, Duitsland, tele-
foon 0049-4956-614, fax 0049-4956-3346.
Martin E. Van Doornik.

Nieuwe kansen voor 
ambachtelijke korenmolens?

Op 19 oktober jl. vond in het Nederlands
Bakkerij Centrum (NBC) te Wageningen
een studiemiddag plaats voor ambachte-
lijke bakkers en hun mogelijkheden op de
‘EKO-markt’. Laatstgenoemde is de laatste
jaren sterk in opmars. Een aantal gegevens:
Het aantal ecologisch producerende be-
drijven groeide van 450 in 1993 tot 11.000 in
1999. De omzet in de EKO-markt groeit de
laatste jaren met 22% per jaar. Het aantal
kopers van EKO-producten is de afgelopen
jaren met 50% toegenomen.
Gezien deze ontwikkelingen is het logisch
dat ook ambachtelijke bakkerijen een
graantje in deze markt willen proberen
mee te pikken. Tijdens de studiemiddag -
die door een spreker ter plaatse reeds als
een ‘mijlpaal’ werd bestempeld - bleken
deze kansen zeer groot. Eén van de moge-
lijkheden in dat kader is bijvoorbeeld een
collectief lidmaatschap van SKAL (de
enige controlerende EKO-instantie in Ne-
derland) tegen een sterk verlaagd tarief.
Dat het ‘menens’ is op de EKO-markt bleek
ook uit het feit dat de meelindustrie zich in-
middels ook volop op deze markt heeft ge-
stort: Sommige meelfabrikanten brengen
zelfs al kant-en-klare EKO-mixen op de
markt. In diverse ‘stands’ in het NBC prezen
zij hun EKO-producten aan.
Waarom dan toch ‘Nieuwe kansen voor
ambachtelijke korenmolens’? Welnu, om-
dat de heer Jilderda, van de organise-
rende stichting DAMP (Dienstverlening Ad-
visering Marketing en Promotie) de aanwe-
zige bakkers wees op het belang van ‘on-
derscheiding‘: ‘Denk eens aan meel van
een naburige, ambachtelijke molen’, zo
luidde zijn advies. Ook de heer van Kessel
van ‘Bioprom’ (promotiestichting voor bio-
logische produkten in de reguliere afzetka-
nalen) had een fraai advies voor de am-

bachtelijke bakkers: ‘kijk of er een molen in
de buurt is’. Na afloop van de studiemid-
dag ontvingen alle bakkers bovendien een
folders van alle AKG-molenaars met EKO-li-
centie.
Omdat het nog steeds onbekend is hoe
een koe een haas vangt, is het ook nog
steeds onbekend hoe een ambachtelijk
molenaar (anno nu) een ambachtelijke
bakker vangt... wr.

Nieuwe uitgave Het Nederlands 
Molenrestantenbestand

In april 1998 verscheen de eerste versie van
Het Nederlands Molenrestantenbestand;
thans is er een verbeterde versie tot stand
gekomen, bijgewerkt tot en met oktober
1999.
Het bestand telt 94 pagina’s op A4-for-
maat, 4-rings voorgeperforeerd, en voor-
zien van 12 pentekeningen van de heer H.
van Velzen.
Het is te bestellen door ƒ 23,00 (ƒ 17,50 + 
ƒ 5,50 portokosten) over te maken op post-
girorekening 1412824 van N. Sonneveld-Ri-
per te Zwijndrecht. Bankrekeninghouders
s.v.p. ook adres vermelden. 
mevr. N. Sonneveld-Riper.

Nieuwe molenkaarten

De heeren H. van Steenbergen heeft twee
molenkaarten uitgegeven; ze betreffen:
- De Tiendwegse Molen bij Hardinxveld-
Giessendam;

- Molen b De Dankbaarheid te Herkingen.
De kaarten kosten ƒ 1,- per stuk, te ver-
meerderen met de porto (ƒ 0,80 bij maxi-
maal vijf stuks). Ze zijn te bestellen door het
bedrag over te maken op Postbankreke-
ning 747404 van H. van Steenbergen, A.
Camuserf 38, 3315 BH Dordrecht, onder
vermelding van het gewenste (en bij over-
schrijving vanaf een bankrekening: het
adres). Voor nadere informatie: tel. 078-
6164297. H. van Steenbergen.

in ‘t kort:

- Op 6 november werden de roeden ge-
stoken in de molen De Mars in De Blesse. In
het volgende nummer hopen wij u hier

Het heiwerk bij de Kyck over den
Dyck in Dordrecht (foto H. van Steen-
bergen, 20 augustus 1999).
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De buispalen voor de Kyck over den
Dyck zitten in de grond, om de molen
is een band van profielstaal gelast en in
de romp zijn gaten gehakt(foto H. van
Steenbergen).

meer van te kunnen laten zien.
- De palen voor de nieuwe fundering van
de scheefgezakte korenmolen Kyck over
den Dyck in Dordrecht zijn inmiddels ge-
heid.
- Felicitaties voor Dennis Bommeljé (19; mo-
len Aagtekerke) en Jeroen van Dijke (18;
De Hoop Middelburg). Beiden slaagden
onlangs voor hun diploma Vrijwillig Mole-
naar en zijn daarmee de jongste vrijwillige
molenaars in het land. Het behalen van de

minimaal 150 draaiuren leverde geen pro-
blemen op: Beide heren zijn al ruim tien jaar
actief als molenaar!
- De Oranjemolen in Vlissingen heeft een
nieuwe floodlight-installatie gekregen met
reflectoren die voor een bredere lichtbun-
del zorgen waardoor het lichteffect wordt
vergroot. In april volgend jaar zal er begon-
nen worden met het maken van een
nieuwe paalfundering en het rechtzetten
van de molen.

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.

ZOEKER 
Volgens de heer Esselink uit Delft is de ‘Zoe-
ker’ uit Molenwereld 1999-11 dezelfde mo-
len als de onbekende uit Molenaar 1995-
10-70. Hij schrijft: ‘Laatstgenoemde molen
was jarenlang een hardnekkige onbe-
kende en werd uiteindelijk herkend als de
ondermolen van de Monnickendamse
driegang van de Purmer (Molenaar 25 van
1996). De precieze ligging van deze molens
is mij onbekend, dus ik kan ook niet nagaan
of er zich in de buurt van de ondermolen
een hoge dijk bevond (ringdijk?).
Volgens mijn telling zijn er nu in een kleine
dertig jaar zo’n duizend onbekende mo-
lens geplaatst, eerst in De Molenaar, later in
de Molenwereld. De dubbelgeplaatste af-
beeldingen niet meegeteld kom ik op 884
onbekenden. Daarvan zijn er 715 met ze-
kerheid thuisgebracht, zodat men in het al-
gemeen kan stellen dat vier van de vijf af-
beeldingen vroeg of laat herkend worden.
Er blijven dus 169 molens onbekend, waar-
van de Friese en buitenlandse molens on-
geveer de helft.’ 
We danken de heer Esselink hartelijk voor
zijn bijdrage. Dat de molen uit De Mole-
naar, 1995-10 en die uit Molenwereld 1999-
11 dezelfde zijn geloof ik onmiddellijk. Al-
leen is het onaannemelijk dat de bewuste
molen een ondermolen is geweest, gelet
op zijn plaats pal achter een sluis. Boven-
dien wijst de hoge schoeiing op sterk wisse-
lende waterstanden, ofwel een molen die
op een kolk uitmaalt welke op ‘zee’ loost.
Destijds kwam Van den Bosch uit Aarlan-
derveen in samenwerking met Mulder uit
Alphen tot de conclusie dat de bewuste

molen er een van het Grootslag in West-
Friesland is geweest. We kwamen toen, op
dinsdagmiddag 4 april 1995, tot de conclu-
sie dat het een van de molens van deze
polder bij Broekerhaven is geweest. En in-
derdaad heeft er aan de kolk pal tegen de
dijk naast de uitwateringssluis een molen
gestaan. Het komt er dan op neer dat de
molen uit De Molenaar 1995-10 en Molen-
wereld 1999-11 de bewuste molen van het
Grootslag is en zeker geen ondermolen
van de Purmer.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, een vijzelmo-
len, waarschijnlijk Utrecht of aangrenzend
Noord-Holland ; 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.

Het moderne molenleven

Het moderne Motorleven
(deel 1)   (voorheen Het Moderne Molenleven)

Een wijs gezegde (dat ik overigens zelf zojuist heb be-
dacht) luidt: ‘Je kunt beter een windmolenaar hebben die
met de motor moet leren malen, dan een motormolenaar
die op de wind moet leren malen’. Zo heb ik mij weer
aardig ingedekt voor mijn eigen geklojo van de laatste
tijd. Zelf behoor ik uiteraard tot eerstgenoemde categorie,
maar nu eerst over de laatstgenoemde: 
Heeft u wel eens van ‘koekoekskloksmolens’ gehoord?
Nee? Welnu, dat zijn molens met een molenaar die zó
bang en zenuwachtig is dat hij tijdens het draaien/ma-
len voortdurend van binnen naar buiten en vice versa
loopt. Eén van de bekendste ‘koekoekskloksmolens’ die
ik heb gekend, werd ‘bemalen’ door een (oud-)motormo-
lenaar. Over de man in kwestie verder geen kwaad woord
en ik schrijf dit alleen om mijn eigen geklojo goed te leu-
teren, maar toch:
Onderhavige koekoeksklokmolen draaide per definitie
nooit sneller dan veertig einden (overbrengingsverhouding
circa 1:5,5!). Wanneer de vang gelicht werd en de molen
begon al uit zichzelf te draaien, was de paniek eigenlijk
al compleet. Ging de molen tijdens een windvlaag(je)
harder draaien dan veertig einden, dan werd de licht als
een soort ‘binnenvang’ gebruikt: Diverse gebroken kam-
men in de bonkelaar en een gebroken staakijzer waren
hiervan het gevolg. Ging de molen plotseling véél harder
draaien dan veertig einden, dan werd er zó fors gezwicht,
dat de hele, geleidelijke ‘zeilvoeringsopbouw’ van de uren
ervoor in één keer teniet werd gedaan: Voor de ca. 300
kg meel per veertien dagen waren gemiddeld zes à zeven
uur nodig!
Zo kan ik natuurlijk nog tien complete ‘Molenwerel-
den’doorgaan, maar nu de windmolenaar die met de mo-
tor moet leren malen; ik dus. Laat ik voorop stellen: ik
durf dus ook niets. Mijn motor laat te stenen draaien bij
een maximaal toerental - omgerekend en geldend voor
mijn specifieke molen - van circa zeventig einden. Maal
ik bij zo’n snelheid ruim 400 kg per uur, nu kom ik am-
per aan de 250 kg. Wanneer ik in een stoere bui van
grote overmoed de steen wèl (maximaal) durf te belasten
(eng hoor, zo’n regulateur die binnen 3 seconden maxi-
maal uitslaat!), dan steek ik de steen zó snel bij (bin-
nenvang?) dat ik nu al driemaal de poelie van de aan-
drijfas heb gedraaid... (Dankjewel lieve molenvrienden
die mij nu al tweemaal uit de brand hebben geholpen!).
Ik moge inmiddels duidelijk zijn: Ik voel mij als een vis
op het droge: Onzeker en gedesoriënteerd. Eigenlijk lijdt
ik dus
...
(Helaas, hier moet ik het bij laten: Mijn toegemeten
schrijfruimte loopt ten einde. Laat ik hopen dat mijn co-
lumn ‘millenniumproof’ is en dat u nu extra gemotiveerd
bent om uw abonnementskosten - mocht u dat nog niet
gedaan hebben - over te maken. Mijn beloofde verhaal
over de Wet Milieubeheer houdt u nog van mij tegoed,
alsmede het antwoord op de vraag: Waarom moet zelfs ìk
gaan leuteren over ‘Big Brother’? Ik wens u fijne feest-
dagen en een plezierige jaarwisseling toe. Tot in 2000!)

WvdL
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Portret

- in het Westland, 
- in de Peel,
- op de Veluwe 

J.S. Bakker

Tekening van J.Th. Toorop (1858-1929);
de heer G.H. Keunen van de RDMZ
vermoedt dat de watermolen de onder-
molen van de droogmaking in de Oud-
en Nieuw-Wateringseveldpolder is; een
vermoeden dat ik (JSB) alleen maar
onderschrijven kan: de situatie klopt als
een bus! De molen links is de (nog)
bestaande korenmolen van Wateringen;
het bruggetje links is de brug in de
Middelweg over de tocht naar de Oud-
Wateringseveldse Molen; de kade de
Dorpskade en aan de horizon, naast de
watermolen, de hervormde kerk van
Wateringen. De tekening bevindt zich
in het Haagse Gemeentemuseum.

In de vorige aflevering (zie Molenwereld 1999-11) stond het
ontstaan van de droogmakerij centraal, waarbij het vooral
draaide om de oplossingen die nodig waren om tot een

goede waterbeheersing te komen in de nieuwe polder. Nu
zijn de molens aan de beurt.

Een uitgeknepen prijsje

Op 27 januari 1847 volgt dan ‘s morgens om
elf uur de aanbesteding van de molens in
de herberg De Vergulde Roskam in Wate-
ringen, na ‘door middel der nieuwspapie-
ren en van biljetten alom gedane afkondi-
ging’ voor de bouw. De gegadigden voor
de bouw zijn ook aanwezig en hen wordt
eerst gevraagd of zij nog behoeften heb-
ben aan voorlezing van het bestek en voor-
waarden (48 pagina’s in priegelachtig
handschrift...). Aangezien dit met ‘alge-
meen stilzwijgen’ wordt beantwoord kan,
ongetwijfeld tot opluchting van burge-
meester Murray, direct overgegaan wor-
den tot inzameling van de inschrijvingsbiljet-
ten. Voor beide molens worden in totaal 28
biljetten ingeleverd, waarna blijkt dat Hend-
rik Jutte, timmerman en molenmaker te Wa-
teringen, de laagste inschrijver is voor molen
No. 2 met 21.280 gulden. Voor de onder-
molen is Bruno Groenewegen, timmerman
en molenmaker onder Hof van Delft de
laagste inschrijver met 21.150 gulden.
Daarna wordt overgegaan tot de opslag:
molen 2 wordt ingezet met 13.000 gulden
en wordt uiteindelijk opgehouden op
21.150 gulden. Bij molen 3 begint men met
14.000 gulden en die wordt opgehouden bij
22.150 gulden. Vervolgens proberen de op-
drachtgevers er nog meer uit te halen door
de bouw van beide molens tezamen in te
zetten. Men begint dan met 27.000 gulden

Inschrijfbriefje van Johannes Heester-
mans voor de bouw van molen 2 (ar-
chief Hoogheemraadschap van Delf-
land). 

en dan worden beide molens opgehou-
den bij 42.800 gulden. De aannemer is dan
Johannes Heestermans, timmerman en
molenmaker te Vrijenban. Wie denkt dat
Heestermans nu aan de slag kan heeft het
mis: ‘Deze laatste afgemijnde som, zoowel
als de voorschreve afzonderlijke laagste in-
schrijvingen aan de Heeren Besteders te
hoog voorgekomen zijnde, hebben de-
zelve vervolgens besloten de voormelde in-
schrijvingen en afmijning voor de laagste
ingeschreven en afgemijnde sommen te

Wateringen:
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improberen (af te keuren JSB). De laagste
inschrijvers en afmijnder worden direct op
de hoogte gesteld dat hun het werk om
die reden niet gegund wordt. Vervolgens
begint er een soort stommetje spelen,
waarna ‘na enig tijdsverloop de voor-
noemde Johannes Heestermans aange-
boden heeft genegen en bereid te zijn om
de aanneming (...) te doen voor de prijs en
de som van twee en veertigduizend gul-
dens’. De ‘Heeren Besteders’ besluiten dan
na ‘rijp beraad’ om Heestermans de bouw
van de twee molens te gunnen. De ge-
raamde prijs voor het heiwerk, 5540 gulden
voor beide molens, is bij die 42.000 gulden
niet inbegrepen.

De bovenmolen

Op 26 maart 1847 volgt dan de besteding
van het ‘grotendeels amoveren en daarna
wederopbouwen van de schepradmolen’,
bestaande uit het ‘amoveren van den
romp en het achtkant of steenen voet met
de overige muurwerken tot aan peils-
hoogte van den tegenwoordigen Water-
molen des Nieuw-Watering Veldschenpol-

Eerste pagina van het gedrukte bestek
voor de herbouw van molen 1, het be-
stek dat nooit toepassing kreeg. (archief
Hoogheemraadschap van Delfland).

der (...) op het oud fundament weder op-
bouwen van den nieuwen Wind-watermo-
len’. Daarmee is geen woord te veel ge-
zegd, want van de oude molen is niet veel
meer bruikbaar. Met de oude kuip, de pen-
balk, de as, de wateras, het oude, maar
zwaar gerepareerde bovenwiel en het
oude schijfloop hebben we het zo onge-
veer wel gehad. De nieuwe molen is ge-
deeltelijk gebonden aan de maten van de

Het in 1980 gebouwde nieuwe gemaal voor de polder Oud- en Nieuw-Waterings-
eveld.

oude. Zo is hij iets smaller, gemeten over de
buitenzijde van de ondertafelementen; om
precies te zijn 8,40 m tegen 9,00 m voor de
nieuwe molens. Ook de overbrenging wijkt
af, gedeeltelijk ingegeven door hergebruik
van onderdelen van de oude molen. Zo
krijgt het oude bovenwiel 68 nieuwe kam-
men en de nieuwe bonkelaar 33 staven. Het
nieuwe onderwiel krijgt 93 kammen, maar
het oude rondsel blijft gehandhaafd met 24
staven. De overbrenging is dus 0,53 : 1. 
De laagste inschrijver is Willem van den
Berg, mr. Timmerman te Wateringen met
11.505 gulden. Vervolgens wordt het werk
ingezet op 8000 gulden, waarna het ge-
mijnd wordt door de plaatselijke metselaar
Iohannes Samwel voor 11.400 gulden. Sam-
wel noemt als borg Hendrik Jutte te Wate-
ringen. Jutte is de vaste molenmaker van
de polder. Gezien de beroepen van de
aannemer en de borg is het werk aan de
molen waarschijnlijk een co-productie ge-
weest, waarbij Samwel het metselwerk en
Jutte het molenmakerswerk voor zijn reke-
ning zal hebben genomen. De vernieuwde
molen moet op 1 september 1847 klaar zijn.
Tijdens de werkzaamheden wordt het sein
van de Nieuw-Wateringseveldmolen, tijde-
lijk overgebracht naar de molen van de
Woudsche polder. 

De bouw

In ieder geval, Heestermans kan aan de
slag. De middelmolen moest klaar zijn op 1
september 1847, gelijk met de bovenmo-
len, de ondermolen op 1 oktober: de
bouwtijd werd dus geraamd op een acht
maanden, gerekend vanaf de aanbeste-
ding! De aannemer moest dan ook gelijk
na de aanbesteding beginnen met de
bouwputten. Er moet, zelfs voor vandaag
aan de dag, een indrukwekkende presta-
tie geleverd worden; niet alleen ten aan-
zien van het eigenlijke molenmakerswerk,
maar ook in het licht van het metselwerk;
want dat moet voor zo’n grote Zuid-Hol-

Het geëlektrificeerde stoomgemaal van
de polder Oud- en Nieuw-Waterings-
eveld omstreeks 1975. De waterloop-
muren vormen een rommelig geheel.
Het bovenste deel is nog van de oude
windmolen. De hoogte ervan wordt
bepaald door de opvoerhoogte van de
bovenmolen. Aangezien het gemaal het
water in een keer uit de polder op-
voerde moest de achterwaterloop be-
hoorlijk verlaagd worden, waarvoor
nieuwe waterloopmuren gemaakt wer-
den, gedeeltelijk onder en tegen de
oude muren. De uitbouw waar de
pomp in staat volgt het oude mole-
nachtkant. (foto: archief Hoogheem-
raadschap van Delfland).
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landse wate molen niet onderschat wor-
den. Uit de bouw van deze molens blijkt
ook de verdringing van de ijsselsteen door
waalsteen, want het metselwerk moet ge-
maakt worden van ‘waalsche moppen; ie-
der in hunne soort hard en klinkende, goed
gesorteerd, zonder wanbak of ratelaars’.
Op 15 juni 1847 is de fundering van molen
2 gereed en op 14 september die van
molen 3, waarna Heestermans zijn eerste
termijn, een kwart van de aanneemsom
ofwel 5250 gulden krijgt uitgekeerd. Het
heiwerk voor beide molens vormt een te-
genvaller. De prijs hiervan werd berekend
op basis van het aantal strekkende me-
ters geslagen heipaal. Bij de raming was
men uitgegaan van 5540 gulden, maar
uiteindelijk bedroegen de kosten voor het
heien ƒ 7231,20; ƒ3087,175 voor molen 2
en ƒ 4144,025 voor molen 3. Voor molen 2
gingen niet minder dan 4756,2 strekkende
meters heipaal de grond in. Alle heipalen
achter elkaar gelegd vormden dus een
lengte van bijna vijf kilometer! Voor molen
drie kon men met wat minder toe: 3353 m.
Op 11 november 1847 is het metselwerk
van molen 2 voltooid en staat het achtkant
overeind. Op 11 maart 1848 geldt dit voor
molen 3. De opleveringstermijn is dan al
flink overschreden, molen 2 had al meer
dan een maand in bedrijf moeten zijn. 
Op 15 januari 1848 zit het riet op molen 2 en
is het gaande werk gesteld; op 25 april
1848 gaat dit voor molen 3 op
Molen 2 komt op 29 januari 1848 ‘in het ge-
maal’ en molen 3 op 8 mei 1848. De bouw-
tijd is dus flink uit de hand gelopen. Wel
wordt de aannemer Heestermans nog be-
hoorlijk gekort op de aanneemsom we-
gens veranderingen, meer- en minderwerk:
voor molen 2 ontvangt hij ƒ 334,54 minder
en voor molen 3 ƒ 360,77.
Molen 2 is dus vijf maanden te laat opgele-
verd en molen 3 zelfs zeven maanden na
de afgesproken termijn! Het is niet duidelijk
of Heestermans niet aan zijn verplichtingen
heeft kunnen voldoen. Wel blijkt dat de ver-
nieuwing van molen 1 volledig uit de hand
loopt. Het was immers de bedoeling dat
deze molen grotendeels vernieuwd zou
worden op de bestaande fundering, gere-
kend vanaf Delflands boezempeil. Juist dat
blijkt een volledige misrekening te zijn. Uit
het rapport over de oplevering blijkt dat er
ongelooflijk veel meerwerk is geweest van-
wege ‘het geheel amoveren (verwijderen)
der Metselwerken van den ouden Molen
onder Delflands boezempeil, het leveren
en inheien der palen’. De molen is dus zo
ongeveer in zijn geheel vernieuwd; blijk-
baar omdat de fundering in slechte staat

verkeerde, hetgeen zich wel ‘vertaald’ zal
hebben in het muurwerk. 
Er gaan niet minder dan 3081 strekkende
meters heipaal onder de molen, nauwelijks
minder dan bij molen 3 met zijn 3353 m! Ui-
teraard betekent dit ook een nieuwe fun-
deringsvloer plus veel meer metselwerk. Er
wordt alleen al ƒ 3641,65 meer besteed
aan nieuw metselwerk. De kosten blijken
de raming met niet minder dan ƒ 13.082,51
te overtreffen. Door minder werk op het
oorspronkelijke bestek daalt dit nog tot 
ƒ 11.440.86. De totale kosten komen dan uit
op ƒ 22.841,86; niet veel minder dan molen
2 of 3! Vanzelfsprekend ging in de herbouw
van molen 1 ook veel meer tijd zitten. Het
droogmalen kon pas natuurlijk pas begin-
nen als molen 1 klaar was. Door de opge-
lopen vertraging had het weinig zin om
voor de molens 2 en 3 alles op haren en
snaren te zetten en dat is dan weer een
verklaring voor de late oplevering van de
beide andere molens.

Advertentie voor Crossley-motoren uit De Molenaar van 18 mei 1927. Zo’n motor
verving de stoommachine in het gemaal van de polder Oud- en Nieuw-Waterings-
eveld.

Tekening uit 1888 voor het stoomge-
maal dat gebouwd werd ter vervanging
van de het jaar ervoor verbrande bo-
venmolen. Het is duidelijk te zien dat
het gemaal op de fundering van de af-
gebrande molen is gebouwd, waarbij
de centrifugaalpomp een plaats kreeg
in de krimp van de molen (tekening:
archief Hoogheemraadschap van Delf-
land). 

Molenaars

Het bleek niet eenvoudig te zijn om de mo-
lenaars te achterhalen die deze molens
bemalen hebben. In 1850 zit Gerrit de
Vreede op de bovenmolen; de gewezen
Nieuw-Wateringseveldmolen die hij ook al
voor de droogmaking heeft bemalen.
Corns. Coenen zit dan op de middelmolen
en N. Van der Voort op de ondermolen. In
1886 wil het polderbestuur molenaar P.
Blanke twintig gulden per jaar meer geven,
als hij maar blijft. Wanneer Blanke daarmee
akkoord gaat dan krijgt Arend de Vreede
er ook twintig gulden bij. Vermoedelijk be-
malen zij de molens die op de Zweth uit-
slaan. 
In 1887 zit G. Koene op de Oud-Watering -
seveldmolen en N. Van der Voort op molen
1. Hij raakt molenaar af door het afbran-
den van zijn molen. Deze brand luidt tevens
het einde van de windbemaling in, al zag
het er aanvankelijk anders uit.
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Brand

Op 13 september 1887 slaat de bliksem in
molen 1, de bovenmolen, waarna die tot
op de grond toe afbrandt. Het polderbe-
stuur vergadert al op 16 september over te
nemen maatregelen. Molenaar Van der
Voort is door de brand, met zijn gezin, dak-
loos geworden en hij krijgt dan een ver-
goeding om de molenschuur geschikt te
maken voor tijdelijke bewoning. Binnen
een week, op 19 september, vindt een
taxatie van de schade plaats door de
‘Brandwaarborg-maatschappij enkel voor
polder-watermolens’. De nog bruikbare
restanten van de molen worden getaxeerd
op 588 gulden, terwijl de maatschappij
8900 gulden zal uitkeren. Het laat zich hier-
uit afleiden dat de molen helemaal ‘plat’
lag. Op 21 september besluit het polderbe-
stuur om de molen te herbouwen en om
het salaris van Koene, de molenaar op de
Oud-Wateringseveldse Molen te verhogen
met twee gulden per week omdat hij tijde-
lijk dienst moet doen als peilmolenaar we-
gens het wegvallen van de verbrande peil-
molen. Er wordt nu een keurig nieuw bestek
gemaakt, dat nu gedrukt wordt uitgege-
ven, uiteraard gebaseerd op de geschre-
ven bestekken uit 1847. Van de oude mo-
len zijn eigenlijk alleen het (beschadigde)
muurwerk en de ijzeren as en wateras nog
bruikbaar plus nog wat ander ijzerwerk. 
Op 15 september wordt de herbouw van
de molen aanbesteed ten twaalf uur, ten
huize en herberge van Jan den Boer te Wa-
teringen’. Er blijken bij de secretaris van het
polderbestuur zes biljetten ingeleverd te
zijn. De laagste inschrijver is Pieter van der
Voort, aannemer te Wateringen, in combi-
natie met de weduwe J.A. Melman, ‘de
molenmakersaffaire uitoefenende te War-
mond’ met 13.289 gulden. Durfde Van der
Voort de bouw niet alleen aan en ging hij
daarom in zee met een bekend molenma-
kersbedrijf, want dat was Melman. De
hoogste inschrijver is de Rotterdamse aan-
nemer Johannes Kooij met 15.300 gulden.

Tot de inschrijvers behoort ook de bekende
Deventer molenmaker F. ten Zijthoff, die erg
ver van huis was; één van de weinige mo-
lenmakers toen, die door het hele land
werkte. 
Dan, heel verbazingwekkend, ‘(...) wordt
door de aanbesteders in kwaliteit besloten
het werk voorlopig niet te gunnen maar
daaromtrent in acht dagen na heden (...)
beslissing te nemen; zullende dat besluit ter
kennis worden gebracht van den laagsten
inschrijver aan wien het werk zal worden
gegund (...)’ 
Was men geschrokken van de prijs? Men
had van de verzekering 8900 gulden toe-
gezegd gekregen, waardoor er een ‘gat’
was van ruim 4000 gulden en dat was toen
veel geld. Het polderbestuur komt dan op
19 november bijeen, waar men besluit:

‘1eOm het werk (...) te gunnen nog onbe-
slist te laten, maar bij herbouw zeker
aan de laagste inschrijver te gunnen.

2e Om de heer J.P. van den Berg, fabriek-
landmeter van Delfland te verzoeken
heden over 8 dagen op eene nader
alsdan te houden vergadering te ver-
schijnen ten einde zijn adviezen uit te
brengen aangaande de in deze ver-
gadering geopperde denkbeeld om
inplaats van den afgebranden peilmo-
len op te bouwen een stoommachine
te stichten ter plaatse van den water-
molen van den Oud-Wateringveldpol-
der (N.B.: dus niet op de plaats van de
afgebrande molen! JSB) met het al of
niet daarbij behouden van de beide
ondermolens van den droogmaking of
wel een stoommachine te bouwen ter
plaatse van den afgebranden peilmo-
len.’

Stoom

Uiteindelijk komt er dan een plan op tafel
van ene Van Everdingen uit Voorburg om
een stoomgemaal te stichten in de romp

(onderbouw) van de afgebrande molens,
de beide ondermolens kunnen dan verval-
len.
Bovendien blijkt dat A.F. Smulders in
Utrecht (de latere Gusto) een gebruikte
stoommachine plus een Gwynne-centri-
fugaalpomp kan leveren. Op 25 januari
1888 valt dan het besluit vijf stemmen
voor en drie tegen om in principe over te
stappen op stoombemaling. De kosten
worden geraamd op 19.000 gulden. Op
15 mei 1888 gaat het polderbestuur ak-
koord met de uitslag van de aanbeste-
ding: Daniël Groenewegen uit Nootdorp
mag het gemaal, om precies te zijn het
pand, bouwen voor 5775 gulden . Daarin
komt de door Smulders geleverde bema-
lingsinstallatie plus een nieuwe ketel. De
kosten vallen zwaar tegen: uiteindelijk

De Broekdijkmolen bij Warmond na de brand van 13 november 1972. Het beeld
van de bovenmolen van Oud- en Nieuw-Wateringseveld zal na de brand van 13
september 1887 niet veel anders geweest zijn.

De in 1890 door W. Martens uit Waspik
gebouwde korenmolen van Raams-
donksveer, die kans had gelopen om
gebouwd te worden met onderdelen
van een Wateringse molen. De Onver-
moeide werd in 1946 na oorlogsschade
onttakeld, maar in 1973 geheel maal-
vaardig hersteld met onderdelen van de
korenmolen van Rijen. De in 1890 ge-
bouwde molen zal wel gebouwd zijn
met andere onderdelen van een sloop-
molen uit Holland, maar die remp-
laçant voor de Wateringse molen is on-
bekend.
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blijkt het nieuwe gemaal ƒ 22.784,68 ge-
kost te hebben, waarbij nog eens 3000
gulden moet kom voor het verdiepen van
de binnenboezem. Op 9 februari 1889 be-
sluit het polderbestuur om de molen van
de bovenpolder bij wijze van proef stil te
zetten. Men heeft niet veel geluk met de
nieuwe machine, want in december 1889
breekt de krukas; herstel volgt. Op 3 sep-
tember 1904 besluit het polderbestuur om
een nieuwe stoommachine van 36 pk te
plaatsen, terwijl in 1913 de ketel en de
pomp vervangen worden door Bege-
mann uit Helmond. Het stoomtijdperk
raakt dan ook over zijn hoogtepunt heen
en zo wordt in 1927 de stoommachine
vervangen door een Crossley-dieselmo-
tor. In de oorlog ontstaat, zoals bekend,
groot gebrek aan gasolie en dan rijst de
vraag of men de dieselmotor moet ver-

bouwen tot een zuiggasmotor
met het bijplaatsen van een gas-
generator of dat men moet over-
schakelen op elektriciteit. In 1943
vindt dit laatste plaats en zo blijft
het oude gemaal uit 1888 in dienst
als elektrisch gemaal tot 1980,
wanneer een heel nieuw gemaal
gebouwd wordt, net naast het
oude. Dit gemaal heeft een twee-
toeren elektromotor van 60,4 -
100,1 kW die een vijzel aandrijft
met een capaciteit van 32 tot 72
m3/min. Het oude gemaal is afge-
broken.

De wind achter de hand

Begin 1890 wil J. Scholte te Coevor-
den een der beide molens voor
sloop kopen. In de vergadering van
21 januari 1890 besluit het polder-
bestuur om met een vraagprijs van
2200 gulden te beginnen, maar
een molen moet minimaal 1600
gulden opbrengen. Tevens besluit
men om te reageren op een ad-
vertentie in het Algemeen Adver-
tentieblad, waarin wed. J.B. Mar-
tens uit Waspik om een molen
vraagt. De nog bestaande molen
van Raamsdonksveer is in 1890 ge-
bouwd door W.A. Martens uit Was-
pik en een zoon van wed. Martens
is in Wateringen wezen kijken. Was
een Wateringse molen kandidaat
voor verplaatsing naar Raams-
donksveer? Hij is daar in ieder geval
nooit gekomen. De weduwe Mar-

tens biedt bij monde van haar zoon maar
900 gulden, terwijl Scholte aanvankelijk
niets van zich laat horen. 
De prijzen vormen een aardige indicatie
van de gedaalde (sloop-)waarde van een
molen: nieuwbouw van molen 1 zou im-
mers meer dan 13.000 gulden kosten. Het
grote aanbod van sloopmolens deed de
waarde vervaarlijk dalen in de richting van
de befaamde appel en het ei. De polder
besluit dan op 20 maart 1890 om de mo-
lens dat jaar nog maar niet te verkopen;
ook al hebben zowel Scholte als Martens in-
middels gereageerd.

Een jaar later blijkt het motief: ‘de hooge
prijs der steenkolen’. Daarom besluit men
op 18 maart 1891 ‘vooralsnog niet tot het af-
breken der beide watermolens’ over te
gaan. De beide molens vormen immers in
combinatie met de Oud-Wateringseveld-
molens een complete driegang voor de be-
maling van de droogmakerij, al zal de on-
derlinge afstemming niet je ware geweest
zijn. De Oud-Wateringseveldmolen had im-
mers een opvoerhoogte van 1,87 m en de
verbrande bovenmolen maar 1,20 m.
Tijdens een vergadering op 28 januari 1892
wordt gesteld, ‘dat de Machine om beide
Polders te bemalen wat veel werk heeft’.
Om die reden wordt besloten om de in
1889 stilgezette Oud-Wateringseveldmolen
bij wijze van proef weer voor een jaar in be-
drijf te nemen. Tevens valt het besluit om de
molens 2 en 3 nu door een publieke verko-
ping voor afbraak van de hand te doen.
Dat laat toch nog even op zich wachten.
Kort voordat de verkoping gehouden
wordt komt er een brief binnen van Jacob
de Boer uit Oostzaan, de bekende molen-
sloper, die voor beide molens in totaal 1200
gulden biedt. En dan te bedenken dat
Scholte goed twee jaar eerder 900 gulden
voor één molen bood!
Op 21 oktober 1892 besluit het polderbe-
stuur akkoord te gaan met het aanbod
van De Boer; men laat 100 gulden op de
prijs vallen mits De Boer de spruit van molen
1 buiten de koop houdt en een (inmiddels
verdwenen) huisje op een der molenerven
bouwt met een waarde van 500 gulden.
Bovendien moet hij 25 gulden betalen voor
de gemaakte onkosten voor de publieke
verkoping die voor de week erop is uitge-
schreven en nu uiteraard niet doorgaat.
De Boer gaat daarmee akkoord en vervol-
gens verdwijnen beide molens in Waterin-
gen buiten beeld. Op 26 juni 1893 schrijft
het polderbestuur aan de ingenieur van
Delfland dat met de afbraak van de mo-
lens 2 en 3 is begonnen. Wel vraagt Den
Boer in februari 1894 om verlenging van de
afbraaktermijn in verband met het oprui-
men van de puin; die wordt hem verleend
tot 1 augustus 1894.
Op 6 september 1894 valt voor de tweede

maal het besluit om de Oud-Waterings-
eveldmolen weer stil te zetten, nu per 1 ok-
tober 1894. Een jaar later, op 8 augustus
1895, wordt besloten om de molen voor af-
braak te verkopen; naar later blijkt aan ene
Breeveld. Waarschijnlijk zal dit Breedveld
moeten zijn; wat Gebr. of eerder vader Ja-
cob den Boer in Noord-Holland was, dat
waren de Breedvelds in Zuid-Holland; ac-
tieve molenslopers. Molenaar Gerrit Koene
moet uiterlijk 16 december 1895 uit de mo-
len verdwenen zijn, maar al op 5 decem-
ber 1895 gaat er bericht naar Delfland dat
met de sloop van de molen is begonnen.
Op de plaats van deze molen staat nu het
café De Bonte Haas. Scheuren in het muur-
werk ervan maken duidelijk dat dit pand
ten dele op de fundering van de molen
van Koene staat.

Helder momentje

Als de geschiedenis van een molen uit-
loopt op Gebr. Den Boer Jbz dan is het
meestal einde verhaal; letterlijk en figuurlijk.
Ook als een molen elders herbouwd wordt,
vooral een poldermolen, dan is het buiten-
gewoon moeilijk om zijn wortels terug te vin-
den. Molenaar of molenmaker kochten
een molen in Oostzaan en vervolgens
raakte de voorgeschiedenis ervan in het
vergeetboek. Het aantal handvaten om
de wortels van zo’n molen ‘uit de Zaan’ te-
rug te vinden is meestal minimaal. Ik had
na mijn safari in Delft dan ook niet de illusie
dat ik ooit nog iets van de Wateringse mo-
lens terug zou vinden; ik was niet van plan
er naar te zoeken ook. Ik vond toch dat ik
al heel wat boven water had gekregen. Ik
kon dus tevreden gaan slapen.
Midden in de nacht een belletje, steeds ve-
nijniger, maar geen wekker noch telefoon.
Slaapdronken: ‘Hannes, zou je nou eindelijk
niet es een keer dat ándere grijze spul, ón-
der die kuif van je gaan gebruiken, waar
denk je dat je het dan anders voor gekre-
gen hebt?’ ‘Oh ja, da’s waar ook.’ Toen
begon het pas echt interessant te worden.

(wordt vervolgd)

Café De Bonte Haas op de hoek van de Zwethkade en de Dorpskade bij Waterin-
gen, waar ooit de Oud-Wateringseveldmolen stond.



De Stichting               wenst u een voorspoedig, gezegend 2000.



De Stichting               wenst u een voorspoedig, gezegend 2000.
(foto: A van de Plas, Achtkante Molen Groot Ammers.)
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Molensactueel

Nederland - molenland,
‘t mocht wat schamperde

een van onze lezers: Neder-
land - molenbrand na het

bekend worden van het tot
op de grond toe afbranden

van de molen van de 
Zemelpolder in Lisse op 

4 november.

J.S. Bakker

De buiten bedrijf zijnde molen van de Zemelpolder omstreeks 1960 in een open
polderlandschap, zonder enige windbelemmering.

‘s Nachts om kwart voor drie ontving de
brandweer de melding dat de molen aan
de Eerste Poellaan in brand stond. Bewo-
ners in huizen aan de andere kant van de
Ringsloot van de Lisserpoelpolder hadden
de brandweer gealarmeerd. (De molen
had blijkbaar geen brandmeldinstallatie.)
Als mensen in het holst van de nacht mer-
ken dat een houten molen in brand staat
dan slaan als regel de vlammen er al uit en
is er geen redden meer aan. Dat was ook
hier het geval: ondanks dat de brandweer
snel ter plaatse was kon zij eigenlijk niets
meer uitrichten. Rond half vier zakte de als
een fakkel gebrand hebbende molen in el-
kaar en dat was het einde van het bestaan
van de molen van de Zemelpolder, hopelijk
alleen voorlopig.

Geschiedenis

De molen van de Zemelpolder was typisch
voor de kuststreek tussen het Noordzeeka-
naal en Den Haag: de bollenstreek. Deze

De draaiende molen in de inmiddels
volgebouwde polder met veel bomen.
Inmiddels is het groen nog verder toe-
genomen en uiteraard ook de windbe-
lemmering (foto J.L.J. Tersteeg, 25 no-
vember 1984).

Weer 
één:

nu de molen 
van de 
Zemelpolder 
afgebrand
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streek werd qua watermolens gekenmerkt
door als regel vrij kleine molens met een be-
trekkelijk geringe opvoerhoogte. Dat wa-
ren dan ook de enige overeenkomsten,
want binnen de groep viel juist een enorme
verscheidenheid op: 
- in type (wipmolens, stenen molens, acht-
kanten),
- wateropvoerwerktuig (scheprad, vijzel),
- kleurstelling.
De Zemelpolder werd in 1662 gesticht door
het verenigen van twee kleine polders die
elk een eigen molen bezaten. Bij of op de
plaats van de noordelijke kleine molen is
toen een nieuwe en grotere molen ge-
bouwd, waarschijnlijk een voorganger van
de nu afgebrande molen, waarvan het
bouwjaar niet precies bekend is, al wordt
weleens het jaar1743 genoemd omdat dit
jaartal in het bovenwiel staat. De kaart van
Rijnland van Floris Baltasars uit 1615 toont
nog geen molen in deze polder, maar dat
verbaast niet zozeer. Op de kaart van Mel-
chior Bolstra uit 1746 staat in ieder geval
aan de Ringsloot wel een molen in de ‘He-
melpolder’, al wekt diezelfde kaart de in-
druk dat deze molen iets noordelijker stond;
een voorganger van de nu afgebrande
molen?. Jhr.mr. Gevers van Endegeest
meldt in Het Hoogheemraadschap van
Rijnland (‘s-Gravenhage 1871) dat de mo-
len een vlucht heeft van 19,40 m en is uit-
gerust met een scheprad (diameter 4,03 m,
breedte 29 cm, tasting 1,12 m en een ‘om-
gang’ van 11,6; dat is bij 60 einden (15 as-
omwentelingen) gaat hert scheprad 11,6
maal rond; anders gezegd, bij 1,30 asom-
wentelingen gaat het scheprad 1 keer
rond). Jhr. L.F. Teixeira de Mattos meldt in
De waterkeeringen, waterschappen en
polders van Zuid-Holland Dl. 1-1 (‘s-Graven-
hage 1906), dat de vlucht 18,20 m is en het
scheprad een diameter van 3,92 m heeft
bij een schoepbreedte van 28 cm. 
Het boek De molens van Zuid-Holland
geeft als vlucht 17,90 m. De molen lijkt dus
in de loop der jaren aardig gekrompen; of

Er is niet veel meer over van de Ze-
melpoldermolen.

klopt de opgave van Gevers van Ende-
geest niet? Het is ook niet uitgesloten dat
de molen tussen 1871 en 1906 een keer is
herbouwd.
De polder was 71 ha groot, maar 20 ha er-
van werd niet door de molen van de pol-
der bemalen. De molen kwam in 1928 al
buiten bedrijf, waarna het molenschep-
rad aangedreven bleef door een elektro-
motor. De polder bleef de molen deson-
danks goed onderhouden. Zo werd in
1936 de kapotte kap hersteld. In 1942
werd het scheprad van de molen vervan-
gen door een vijzel in de krimp van de
molen, aangedreven door een elektro-
motor. De windmolen was hiermee echt
molen af en werd in 1943 overgenomen
door de gemeente Lisse om hem als mo-
nument te behouden. Met het uitslopen
van het scheprad verdwenen ook de wa-
teras en het onderwiel uit de molen. Het
vijzelgemaal in de molen werd geauto-
matiseerd en had ten tijde van de brand
een capaciteit van 6,1 m3/min en sloeg,
evenals uiteraard voorheen de molen uit
op de Ringsloot, een deel van Rijnlands
boezem. Het zomerpeil was in 1871 96 cm
onder Amsterdams Peil; in 1906 1,10 m -
AP; in 1995 1,20 - NAP; die wijziging is dus
minimaal.
In 1953 kreeg de molen de Potroeden van
de in 1951 gesloopte molen van de De-
ijfelsbroekse polder onder Pernis. De laatste
jaren heeft de gemeente Lisse fors geïnve -
steerd in de molen Zo kreeg de molen in
1984 een (gedeeltelijk) nieuw rietdek en
nog niet zolang geleden zijn de roeden
vernieuwd. Er is ook sprake van geweest
om een apart gemaal te stichten en de
molen weer een scheprad te geven waar-
door hij weer echt kon malen. Het was
daar nog niet van gekomen.
Op 23 november 1995 besloot de ge-
meenteraad van Lisse de molen over te
dragen aan de Rijnlandse Molenstichting,
maar deze verkoop ging uiteindelijk niet
door omdat de stichting het niet eens kon
worden met de gemeente over de verbe-
tering van de molenbiotoop. Er werd
zegge en schrijve één wilg gekapt plus nog
wat gesnoeid, hetgeen de stichting als on-
voldoende beschouwde. De molen bleef
dus eigendom van de gemeente en was
dat ten tijde van de brand nog.
De molen bleef tot omstreeks 1965 in een
open landschap staan, dat zo typisch was
voor de bollenstreek. Zo, te midden van de
bloeiende bollenvelden, vond hij ook op
ansichtkaarten vaak zijn weg in binnen- en
buitenland. Vanaf circa 1965 werd de Ze-
melpolder voor het gestaag uitbreidende
Lisse volgebouwd en later deed woning
bouw ook zijn intrede in de Lisserpoelpolder
aan de andere kant van de molen. Dat
was nog niet eens het allerergste. Het hoog
opschietend geboomte dreigde de molen
helemaal te verstikken. Vrijwillige mole-
naars trokken aan de bel bij de gemeente.
Dat haalde wel wat uit, maar niet genoeg.

Noch de gemeente, noch particulieren
voelden ervoer om nog meer te kappen of
te snoeien waardoor de molen meer lucht,
beter, meer wind zou krijgen.
De molen van de Zemelpolder is al heel
lang bemand door vrijwillige molenaars.
Omstreeks 1971 werd Jan van der Veek vrij-
willig molenaar op deze molen, daarin bij-
gestaan door zijn achterneef Pieter van der
Veek. Pieter vertrok naar de Windlust in
Wassenaar en vandaar naar De Blauwe
Molen die hij tot voor enkele jaren be-
maalde en bewoonde. De laatste jaren
‘bemensde’ Pieter van de Veek met zijn
vriendin Helma Duineveld, dochter van de
molenaar van de Lisserpoelpolder, de mo-
len van de Zemelpolder weer.
Het is onvoorstelbaar, wat het betekent als
je ‘snacht om half vier uit je bed gebeld
wordt met het bericht dat je molen in
brand staat, een molen waaraan je al zo’n
dertig jaar herinneringen hebt. Het is in-en-
in triest om dan naar zo’n rokende puin-
hoop te kijken. Natuurlijk raakt zo’n brand
de molenaar het eerst en het meest. Het is
ook een verlies voor de gemeente, de ge-
meenschap. Hoe dan ook, zo’n molen in-

Het enige dat nog overeind staat is de
as.
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gegroeid of niet, bepaald toch heel sterk
mede de identiteit van de buurt. Het is nog
te vroeg om te zeggen of de molen wordt
herbouwd, al hebben we daar eerlijk ge-
zegd, vanwege de opstelling van de ge-
meente Lisse ten aanzien van de molen in
het verleden wel vertrouwen in. Van de
oude molen zal, afgezien de gemetselde
onderbouw, niet veel meer bruikbaar zijn.
Als alles meezit dan is de ijzeren as nog
bruikbaar, of reparabel, want hij is bij het in-
zakken van de brandende molen niet ge-
broken. Verder is er misschien nog wat ijzer-
werk en dan houdt het op...

Vermoedelijke oorzaak

In feite komen er maar twee oorzaken voor
de ondergang van deze molen in aanmer-
king: kortsluiting of brandstichting. Gelet op
de ervaringen van de afgelopen jaren vre-
zen we het laatste, te meer daar de elektri-
sche installatie deel uitmaakte van het vol-
automatische gemaal in de molen van het
waterschap De Oude Rijnstromen. Dit wa-
terschap heeft geen melding van een sto-
ring of kortsluiting binnengekregen. Dit
maakt kortsluiting als oorzaak van de brand
vrijwel uitgesloten, waardoor brandstich-
ting, vandalisme hoogstwaarschijnlijk toch
wel de oorzaak van de brand is, vooral om-
dat juist de laatste tijd een aantal jongeren
bij de molen onrust veroorzaakten in de
late avond en ‘s nachts. In mei van dit jaar
was er ook al een brandje gesticht in de
molen, maar dat liep met een sisser af. 

De kwaal van de tijd?

Wanneer men de gegevens over de mo-
lenbranden van de afgelopen twintig jaar
op een rijtje zet dan ontstaat een ronduit
schokkend beeld.
In de jaren 1981-1990 zijn er 12 molenbran-
den geweest. Daarbij ging het met zeker-
heid om twee gevallen van brandstichting
(N.B.: bovendien in dezelfde molen; De
Laakmolen in Den Haag) Van twee andere
gevallen is de oorzaak onbekend. In de ja-
ren 1991 - 1999 zijn er tot nu toe niet minder
dan 22 molenbranden geweest. Het aantal
molenbranden is dus in de jaren negentig
verdubbeld!!! Het wordt nog triester wan-
neer men naar de oorzaken kijkt: van 12
branden is brandstichting de oorzaak dan
wel de vermoedelijke oorzaak geweest!!!
Anders gezegd: de explosieve stijging van
het aantal molenbranden in de afgelopen
jaren komt geheel voor rekening van
brandstichtichting!!! In grote meerderheid
betreft dit eenzaam gelegen watermolens,
onbewoond of leegstaand, veelal in een
recreatief getinte omgeving, en goed be-
reikbaar, veelal via fietspaden. Het is zon-
neklaar dat de molen van de Zemelpolder
in alle opzichten in dit plaatje past.
Gelukkig, en we kunnen daar niet dank-
baar genoeg voor zijn, is het tot op heden
niet gebeurd dat bewoonde houten en
met riet gedekte molens in het holst van de
nacht aangestoken zijn, maar niemand
kan of durft de garantie te geven dat dit

nooit zal gebeuren. Het is ook heel goed te
begrijpen dat bewoners van molens er al-
lesbehalve gerust op zijn, zeker niet van
molens die met uitzondering van het be-
woond zijn voldoen aan bovengenoemde
beschrijving. 

Maatregelen

Het is niet te voorkomen dat de een of an-
dere dwaas of groep dwazen, al dan niet
onder invloed van drank en/of nog wat zich
te buiten gaat aan deze vorm van vanda-
lisme. Maar er zijn ook maatregelen te ne-
men; deels preventief, deels ‘for the hour
after’. Sommige maatregelen zijn doel-
treffend, maar visueel ongewenst. Zo
noemden we na de brand van de Hoog-
land-molen in Wirdum (zie Molenwereld
1999-6) het plaatsen van een metershoog
hek. Aan de andere kant wordt het kwaad-
willigen bij een molen als die van de Zemel-
polder of de Blokkerse Wip wel erg gemak-
kelijk gemaakt. Het komt er in feite op neer
dat een paar sokken in een supermarkt be-
ter is beveiligd dan een molen met een her-
bouwwaarde van rond een miljoen gulden
of meer. Wat weegt zwaarder; het bedor-
ven uitzicht, windbelemmering of een nau-
welijks aanvaardbaar risico?
In feite behoren voor iedere molen een
aantal zaken naar behoren geregeld te zijn:
Preventie: de preventieve kant heeft be-
trekkelijk weinig aandacht gekregen en is
veelal nauwelijks verder gekomen dan het
behandelen van riet met brandwerend of
brandvertragend materiaal en de maatre-
gelen die een molenaar behoort te ne-
men.. Toch moeten er in dit vlak meer mo-
gelijkheden zijn, ook vanuit het oogpunt
van schadeverhaal. We hopen op dit
‘voorkomen is beter dan genezen’ nog
eens uitvoeriger terug te komen.
Beveiliging: Tot op heden is de aandacht
qua brandveiligheid vooral sterk gericht
geweest op het in de kiem smoren van de

brand: brandmelders, blussystemen, ‘be-
geleiden’ van de brandweer (aanvals-
plan) en dergelijke. Helaas zijn al deze
voorzieningen op het gros van de molens
nog een droomwens. Het kostenplaatje is
daar voor een groot deel debet aan, al is
juist op dit vlak veel in beweging.
Assurantie: Veel molens zijn behoorlijk,
maar mogelijk nog veel meer molens on-
behoorlijk verzekerd. Dat laatste betekent
vaak dat een molenbrand einde verhaal is.
Een aantal lege molenerven, met name in
het Friese spreekt boekdelen.
Documentatie:Als herbouw tot de mogelijk-
heden behoort, dan is het prettig als op zijn
minst de basismaten van de molen bekend
zijn. Het zou prachtig zijn, wanneer er van
de molen van de Zemelpolder meer pre-
cies bekend is dan de vlucht, het aantal
kammen en staven in het gaande werk, de
lengte van de as en het aantal neuten in
het kruiwerk. De kans is groot, dat men voor
een betrouwbare reconstructie die hoop
verbrand hout moet uitspitten: dat is niet al-
leen moeizaam, maar kost ook tijd en geld. 
Wat is er op tegen dat bijvoorbeeld de vrij-
willig molenaar een aantal basismaten no-
teert plus een fotorolletje vol schiet met wat
saillante details? Met twee uur tijd en vijftig
gulden ben je al een heel eind. Over meer
zullen we het maar niet hebben. Voor ne-
gen van de tien molens is het overbodig,
maar voor die tiende... De aldus verkregen
documentatie zou centraal of per provin-
cie bewaard moeten worden. Wie bindt
de kat de bel aan?

De brand van de molen van de Zemelpol-
der drukt molenminnend Nederland weer
eens met de neus op de feiten: er blijkt nog
genoeg te doen, soms simpele zaken, om
voorvallen als dit te voorkomen of te gene-
zen. Zo is de molen van de Zemelpolder als
gestrand schip het zoveelste baken in zee
na Wirdum, Raaksmaatboezem-C, Veer-
molen enz., enz. Jammer, heel erg jammer.

Het valt niet mee om zo je molen terug te vinden.
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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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Van rompen en stompen (108)

Het is al eerder gesteld: onder de molenstompen en -rompen
zijn er heel wat om zuinig op te zijn zowel om historische

als landschappelijke redenen. Behoud is dan het minste; her-
stel meer. Om die reden verdient de bliksemactie voor het 

behoud van de korenmolen van Ottoland alle lof 
(zie ‘Molensactueel’). De molen is in meer dan een opzicht

waardevol, al zal men dit op het eerste gezicht niet aan 
deze Jonge Sophia aflezen.

Zuid-Holland is de molenrijkste provincie
van Nederland; vooral dankzij het grote
aantal watermolens. Het aantal korenmo-
lens liegt er evenwel ook niet om met 73
stuks. Zuid-Holland is de provincie van de
stenen korenmolens. De andere typen ko-
renmolens zijn eigenlijk uitzonderingen. Zo
zijn er maar acht achtkante korenmolens
plus nog een wip- en twee standerdmo-
lens. De twee laatstgenoemde molens zijn
recente reconstructies, teruggefokte oeros-
sen.

Steen en achtkant; jong en oud

Om de een of andere reden heeft men in
Zuid-Holland heel lang de voorkeur gege-
ven aan stenen korenmolens, zowel in de
steden als in de dorpen. Zo zijn alle acht de
achtkante korenmolens betrekkelijk jong
en het betreft op twee na, de korenmolens
van Streefkerk en Maasdam, alle van el-
ders overgeplaatste industrie- of watermo-
lens. De korenmolens van Maasdam en
Streefkerk dateren uit respectievelijk 1822
en 1893. Van de ‘ontwortelde’ korenmo-
lens is de Arkelse molen met zijn bouwjaar
1852 de jongste. De Ottolandse korenmo-
len zou in 1773 als achtkante korenmolen
gebouwd zijn. Dat maakt hem voor Zuid-
Holland tot een unieke korenmolen als al-
leroudste achtkant.

Baliemolens en grondzeilers

Er staan in heel Nederland nog 174 acht-
kante baliekorenmolens tegen 30 acht-
kante grondzeilers; die groep is dus sterk in
de minderheid. In Zuid-Holland ligt het
beeld nog veel schever: van de achtkante
grondzeilers is er zegge en schrijve één een
grondzeiler: die in Schipluiden. De Otto-
landse molen is dus vooral voor Zuid-Hol-
land van een zeldzaam type.

Twee dorpen

In andere delen van het land kwam het
meer voor: een molen die halverwege
twee dorpen werd gebouwd om de inwo-
ners van beide dorpen tegelijk te gerieven.
Natuurlijk vond zoiets vooral in minder dicht
bevolkte streken toepassing, de Heimolen,
de molen midden op de hei, kan er vaak
mee verklaard worden. In het dichtbe-
volkte westen was hier veel minder van
sprake. Bij voorkeur zette men de molen bij

De molen van Ottoland in voor hem be-
tere tijden. Uiterst links de machineka-
mer en rechts van de molen de zakken-
bank. De Jonge Sophia heeft haar beste
dagen al achter de rug: alleen zeilen op
de binnenroe en ontbrekende windbor-
den. Het lijkt wel alsof de molen ook niet
helemaal meer gekruid kan worden van-
wege de tunnel voor de drijfriem tussen
machinekamer en molen.

de rand van de bebouwde kom; dat was
makkelijk. De Ottolandse molen was in dit
opzicht ook een uitzondering. Hij stond bij
de gemeentegrens tussen de dorpen Otto-
land en Goudriaan en maalde ook voor
beide dorpen. 

Constructie

Hoe belachelijk het klinkt, de molen heeft
qua indeling veel weg van een wipkoren-
molen, zoals die bijvoorbeeld in Hardinxveld

De onttakelde molen na de sloop van
de mengvoederfabriek (september
1987).

De korenmolen van
Ottoland een molen om 

zuinig op te zijn!
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Het complete complex van de ontta-
kelde molen met de veevoederfabriek en
het oude molenaarshuis op 5 juni 1971.

en Meerkerk hebben gestaan. Daar is eerst
de lage stenen onderbouw met daarop
het houten achtkant. Ramen komen en
kwamen er nauwelijks in voor. Er zijn niet al-
leen deuren in de stenen onderbouw, maar
er ook op; alles precies op dezelfde manier
als bij de genoemde wipkorenmolens. Blijk-
baar wilde men vanaf een wagen op deze
manier gemakkelijk de steenzolder (een
halfzolder??) bereiken. Al even opmerkelijk
was de aanwezigheid van een zakkenbank
buiten tegen de molen, die ongetwijfeld sa-
menhing met de genoemde bouwwijze.
Helaas is een en ander niet makkelijk te
achterhalen en bovendien ben ik nooit in
de molen geweest. Een goed bouwhisto-
risch onderzoek lijkt beslist ook geen over-
bodige weelde voor zover dat nog moge-
lijk is en het kon wel eens verrassende resul-
taten opleveren.
Dat men bij de bouw van deze molen
heeft aangeknoopt bij de werkwijze voor
een wipmolen is niet zo verbazend: wipko-
renmolens kwamen in deze streek meer en
zelfs nog lang voor en blijkbaar heeft men
aan willen knopen bij de werkwijze met
deze molens. Het maakt al met al de Otto-
landse molen tot een bijzondere molen.

Geschiedenis

In 1690 is de voorganger van de molen ei-
gendom van Job Koome en ongetwijfeld
hangt de naam van de molen samen met
zijn dochter Sophia, geboren in 1768. Zij
trouwt met Cornelis Saars en hun dochter
Cornelia trouwt op haar beurt met mole-
naarsknecht Peter Ceele. Na het overlijden
van Ceele hertrouwt Cornelia met Andries
Kooiman. Hun zoon Cornelis laat in 1856 de
molen verbouwen. Het hoe en wat is de
vraag. Er is wel gezegd dat de molen toen
verhoogd is, een andere bron noemt het
vervangen van een houten onderbouw
door een stenen. Het lijkt mij zelfs niet ge-
heel onmogelijk dat toen een wipmolen is
vervangen door een achtkant... Het is te
hopen dat men bij de sloop van de stenen
onderbouw nog even in de grond snuffelt
of gesnuffeld heeft.
De molen blijft zo’n anderhalve eeuw in het
bezit van de familie Kooiman. Als in zoveel
molenaarsbedrijven laat de wind het hier
ook afweten. Stoom is de eerste hulpkracht

en in 1905 doet een petroleummotor zijn in-
trede. Ik heb de indruk dat deze machines
via een tunnel het binnenwerk van de mo-
len aandreven; geen ongebruikelijke con-
structie. In 1926 werd de molen onttakeld,
waarna hij meer en meer ingebouwd
raakte in een veevoederfabriek. Dit bedrijf
ging op in een fusie van een groot aantal
molenaarsbedrijven in de waarden, de
Mengkombinatie. Het nieuwe bedrijf kende
een kortstondig bestaan en eindigde in een
faillissement. De molenromp in Ottoland
werd vervolgens eigendom van een auto-
handelaar en in 1980 was er al sprake van
sloop. De toenmalige gemeente Ottoland
heeft destijds wel gesproken over herstel,
maar de kosten, toen geraamd op een mil-
joen gulden, vond men toch te gortig. De
uiteindelijke executie heeft nog bijna twintig
jaar op zich laten wachten en dankzij het in-
grijpen van molenvrienden in de streek is
het zelfs geen echte sloop geworden, maar
een verplaatsing van het achtkant met
‘hoop op beter’. Het is nog te vroeg om iets
zinnigs te zeggen over de toekomst. Het is te
hopen dat het een toekomst is die recht
doet aan het verleden van deze bijzondere
molen: een plaats als grondzeiler, liefst tus-
sen Ottoland en Goudriaan. 

Aan de andere kant tonen de lotgevallen
van De Jonge Sophia hoe droevig het ge-
steld is met de bestaanszekerheid van zelfs
bijzondere molenstompen. Zonder ingrijpen
van molenvrienden was deze molen ka-
chelhout geweest, evenals die bijzondere
zaagmolen Weltevreden aan de andere
kant van de Lek, die tien jaar geleden al
aan de sloper was vergeven. 
Juist het ontbreken van bescherming voor
het overgrote deel van zelfs landschappe-
lijk en historisch waardevolle molenrestan-
ten en het ontbreken van vaak enig benul
hierover, zeker ter plaatse, vormde achter-
grond van het ontstaan van deze rubriek in
De Molenaar in ... 1986. We zijn nu bijna vijf-
tien jaar en meer dan honderd afleverin-
gen verder en nog kon een Jonge Sophia
probleemloos de kachel in, zelfs in Zuid-Hol-
land. Er is nog best wat goed te maken,
ook met De Jonge Sophia.

De in 1910 gesloopte korenmolen van
Hardinxveld met een of meer deuren
op tafelementshoogte en in de onder-
bouw, evenals bij de achtkante molen
van Ottoland het geval was.
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DERCKX KONSTRUKTIE B.V.

Molenroeden en Toebehoren
T
Waterraderen
T
Nieuwbouw en reparatie 
Bagger-Steenindustrie
T
Oplas- en Spuitoplaswerk
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Papiermolen-Bladeren
Het belangrijkste uit de inhoud van de molen-
tijdschriften, naast de daarin aanwezige gebrui-
kelijke rubrieken:

Molens 1998-54
Molenbrand in Alkmaar.
Bouw korenmolen De Hoop in Harderwijk.
Nationale Molendag 1999.
Ledenvergadering 1999.
Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Vol-
harding.
Inventarisatie windmotoren.
Perikelen rond de verplaatsing van de Hoop
doet Leven.
Restauratie molenwoning Molen 6 van de
Overwaard.
boekbespreking Van zAdelsteen tot Zetelkruier.
Millenniumfeest met molens.

Molens 1998-55
Prijs molenmaker Vaags in China.
De terugkeer van zaagmolen De Ster in
Utrecht.
Duizendste vrijwilliger slaagt glansrijk.
Nieuwe Prins Bernhardmolen voor Melick.
Excursie naar Goeree-Overflakkee.
Nationale Molendag 1999.

Molens is het orgaan van de Vereniging De Hol-
landsche Molen, Sarphatistraat 634, 1018 AV Am-
sterdam, tel. 020-6238703.

Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw Medede-
lingenblad 1999-1
Excursie naar Waalse malende molens op 15
mei.
Aangepast reglement draaipremie West-
Vlaan deren.
Verzekering en (West-)Vlaamse molens (2).
Jaarverslag Vanbutseles Molen in Wevelgem.

Herstel voor De Goede Hoop in Menen, de
Wullepitmolen te Zarren, Hostesmolen in Ruise-
lede, de Mortiersmolen in Zwevegem, de Brie-
kenmolen in Wervik, de De Witte Molen van
Roksem, de Meetkerkse poldermolen en de
Lindemolen in Sint-Eloois-Winkel.
Oprichting van een werkgroep voor de Van-
coilliesmolen, te Klerken, oorlogsmonument
van de Eerste Wereldoorlog.
Bomen blijven bij De Nieuwe Papegaai in
Brugge; aanbrengen van het oliewerk daarom
van de baan; verplaatsing?
Villabouw bij de Oostmolen in Gistel ondanks
bescherming van de molenomgeving; wel
herstel van de molenhoeve.
Sloop van de onttakelde Plaatsmolen te Egem
in september 1998.
Papiermolens in West-Vlaanderen.

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

De Windbrief 1998-107
Jaarverslagen.
Diefstal in pelmolen Het Zwarte Paard te Zaan-
dam-O.
Venemans Molen in Winterswijk, een gewezen
Zaanse molen.

De Windbrief 1998-108
Vrijwilligersproject Molenmuseum.
Korenmolen De Dood en molenaar A. Berk-
hout.
Notulen algemene ledenvergadering.
De Veerdijk in Wormer met oliemolen De Hoop.
Bijzondere verzekering voor oliemolens uit 1855.

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

Stellingnieuws 1997-38
Molenstichting Drenthe 25 jaar: jubileum en ex-
cursie.
In memoriam J. van der Linde.
Afscheid van bestuursleden W.O. Bakker, Cor

de Bruyn en L.A. van der Velde.
Hogere draaipremie voor Drentse molens: ƒ 1,-
voor 100 in plaats van 150 asomwentelingen.
Restauratie van korenmolen De Zwaluw te
Hoogeveen.
Molen Noordenveld in Norg maalt weer.
Suikermolens op het Caraïbisch eiland Sainte
Croix. 
Start feuilleton De molens in de volkskunde van
Bicker Caarten, de voorloper van diens boek
De molen in ons volksleven.

Stellingnieuws, orgaan van de Molenstichting
Drenthe, p/a Wagnerlaan 14, 9402 SG Assen.
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??? 203
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??? 247



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 95,-.
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’ 
� tegen de abonnementsprijs van ƒ 97,50,
� maar betaal als lid van ‘De Hollandsche Molen’, het Gilde van Vrijwillige Molenaars of
het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde slechts ƒ 95,-
� 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 rekeningnr.
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.

Voor molenrestauraties:

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

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

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

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




