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Bij de omslag voorzijde: De Kloostermolen in Garrelsweer is van 'verloren 
molen' in meerdere opzichten getransformeerd in een aanwinst voor het 
Nederlandse molenbestand (foto Jaap Schuurman, 10 oktober 2014). 

Bij de omslag achterzijde: Molens in de sneeuw hebben hun eigen char-
me zoals hier de laatste molen van het eens zo korenmolenrijke Staphorst 
(foto H. Noot, 5 maart 2005).

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molenwe-
reld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste molen-
foto's graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per post als 
per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolutie vereist: 
minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per jaar 
immers maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie naar 
spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto ('s) insturen of mailen naar 
de redactie van Molenwereld.

Dit nummerstaat voor wat betreft de hoofdartikelen in het licht van het 
molenbehoud. Jaap Schuurman beschrijft hoe een eigenlijk hopeloos 
geval, de Garrelsweerster Kloostermolen, van wat je op zijn best een 
geconserveerde molenromp kunt noemen, toch weer nieuwe kracht en 
schoonheid kreeg. Het kan dus blijkbaar nog wel.
Willem Roose doet verslag van de op 21 oktober gehouden Molencon-
tactdag in Amersfoort, die in het teken stond van de 'molentoekomst'. Of 
die iedereen gelukkig maakt is een tweede. Het wordt er allemaal niet 
makkelijker op. Met de vaste rubrieken en nog wat in omvang kleinere 
bijdragen was ook dit nummer weer vol.

En Balie Kluiver heeft het onder de nivellering onder molenaars.                      JSB
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Fusie Groninger Molenstichtingen

Al enige tijd loopt er een fusietraject 
tussen twee Groninger molenstichtin-
gen. Het gaat hier om Molenstichting 
Oldambt en de Slochtermolenstichting. 
Hun werkgebieden grenzen aan elkaar, 
bij molenevenementen komen ze elkaar 
regelmatig tegen en samenwerken doen 
ze al langere tijd. Samen zijn de stichtin-
gen verantwoordelijk voor tien grote en 
twee kleinere molens. Er zijn verscheidene 
redenen voor de fusie. Het rijk verplaatst 
steeds meer taken naar de gemeenten 
met toenemende druk op de gemeente-
lijke organisaties. Zorg voor molens staat 
daarbij echt niet op de eerste plaats. En 
er zijn plannen voor verdere gemeen-
telijk herindeling. Nadelen zijn er bij een 
fusie natuurlijk ook maar de voordelen 
van schaalvergroting lijken hier groter. Er 
treedt minder versnippering op en een 
grotere organisatie kan zich als gespreks-
partner meer laten gelden dan kleinere. 
En meer massa maakt kortere lijnen 
naar het ministerie. Voorwaarde daarbij 
is dat de nieuwe stichting zich profes-
sioneel profileert als een Professionele 
Organisatie voor Monumentenbehoud. 
Een POM-status kan financieel voordeel 
opleveren bij subsidieaanvragen. Het fu-
sieproces, dat loopt vanaf 2013, is bege-
leid door het Groninger Molenhuis. Naar 
verwachting wordt de fusie begin 2015 
gerealiseerd.

Lintje voor vrijwilliger 
De Zilvermeeuw Onderdendam

Jan Knegt heeft uit handen van loco-
burgemeester M. van Dijk een konink-
lijke onderscheiding ontvangen. Knegt 
werd geridderd als Lid in de Orde van 
Oranje Nassau voor het veertig jaar lang 
als vrijwillig molenaar actief zijn. Knegt 
haalde in 1974 zijn diploma en leidde 
vele molenaars op; in eerste instantie 
in Gelderland. In 2006 verhuisde Knegt 
naar Onderdendam en werd daar naast 

molenaar ook molenaar op De Palen 
in Westerwijtwerd en de Wilhelmina in 
Noorderhoogebrug.

Stagnatie herstel Zeldenrust te 
Westerwijtwerd

Het Groninger Landschap wacht nog 
steeds op een plan voor het herstel 
van de beschadigde molen Zeldenrust 
in Westerwijtwerd. De molen is fors be-
schadigd door bodemdaling en aard-
bevingen. De Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM) liet eerder weten 
dat er een plan van aanpak zou wor-
den gemaakt voor de molen. Het plan 
is echter nog steeds niet gepresenteerd. 
De molen staat uit het lood en moet snel 

hersteld worden. De bewoners van de 
aangelegen woning hebben hun onder-
komen reeds elders gezocht. De kosten 
van het tijdelijk verblijf worden door de 
NAM bekostigd.

5,5 miljoen euro voor restauratie 
Friese monumenten

Zestig monumenten kunnen de komende 
jaren worden gerestaureerd. Dat is mede 
mogelijk door een subsidie van de provin-
cie Fryslân. Die trekt daarvoor 5,5 miljoen 
euro uit.
Gedeputeerde J. de Vries maakte dit 
bekend in Oenemastate in Heerenveen. 
Van het bedrag komt 2,5 miljoen euro uit 
het investeringsprogramma Wurkje foar 
Fryslân vanwege de impuls voor de kwa-
liteit van de leefomgeving en de eco-
nomie. Daarnaast krijgt het Cultuurfonds 
voor Monumenten Fryslân 500.000 euro. 
De subsidie levert ongeveer 270 manja-
ren werk en 30 leerlingbouwplaatsen voor 
het restauratieambacht op. De volgende 
molens ontvangen een subsidie: 
- Skalsumer Mole (150.000 euro) te 

Skalsum; 
- De Klaver (150.000 euro) te Bolsward;
- de Grutte Mûne (150.000 euro) te 

Marum.

Molen De Hazewind Gieten krijgt 
weer lucht! 

Molen De Hazewind heeft weer zicht en 
is weer zichtbaar vanaf het zuiden (vanaf 
de Eexterweg). In 1990 is door de toen-
malige molenaar al aandacht gevraagd 
voor de sterk verslechterende molen-
biotoop. Door de inmiddels 30-35 meter 
hoge bomen werd de vrije windvang en 
het zicht op eventueel vanuit het zuiden 
naderend slecht weer, steeds slechter. De 
turbulentie die deze bomen veroorzaakte 
liet de molen onregelmatig draaien en 
zorgde voor extra slijtage. Na een jaren-
lange discussie werd in 2000 uiteindelijk 
een voorstel voor het kappen en herplan-

Jan Knegt aan het kruien op de molen 
Hunsingo in zijn woonplaats Onderdendam 
(foto H. Noot, 30 april 2009).
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ten door de gemeenteraad van Gieten 
aangenomen.
Toen in 2010 het stokje van de molenaar 
werd overgenomen, was dit plan slechts 
ten dele uitgevoerd en was de noodzaak 

van kappen alleen nog maar groter ge-
worden. Na zorgvuldig overleg met de 
buren en de eigenaren van de bomen 
werden in 2012 kapvergunningen aange-
vraagd, die door de gemeente werden 

geweigerd omdat een en ander niet kon 
volgens beschermingsregels in het (oude)
bestemmingsplan van Gieten-Dorp. Met 
de revisie van het bestemmingsplan in 
2013 is door de molenaars veel energie 
gestoken in het laten vervallen van deze 
dubbelbestemming en extra bescherming 
van de molen en uiteindelijk konden eind 
2013 opnieuw de kapvergunningen wor-
den aangevraagd. In april 2014 kwamen 
de verlossende brieven dat de bomen 
gekapt mochten worden en dat er geen 
bezwaren waren ingediend. Doordat ge-
wacht moest worden op het broedsei-
zoen en daarna weer tot het blad van de 
bomen af was, heeft het tot december 
geduurd voor de plannen eindelijk uitge-
voerd konden worden. Op 19 december 
werden door een groepje vrijwilligers de 
eerste voorbereidingen getroffen en op 
20 december ging een ploeg van circa 
20 mensen onder leiding van een erva-
ren bomenkapper aan de slag. De week 
daarna is in gestaag tempo gewerkt aan 
het kappen van de bomen en opruimen 
van het vrijkomende hout. Ondanks de 
harde wind (windkracht 6-7) en het slech-
te weer viel op 24 december om 10 uur 
de laatste boom ten prooi aan de ket-
tingzaag. Vanaf nu is de zuidkant van de 
molen vrij voor de wind en kan de molen 
ook weer gezien worden vanaf die kant. 
De eigenaren, de buren en de molenaars 
zijn blij dat de molen weer goed zichtbaar 
is en zo weer een draaiende hart van 
Gieten kan zijn.                 N. van den Broek

Discussie over sloop molenstomp 
Terwolde-De Vecht

De sloop van de molenstomp en het 
aangrenzende pakhuis in De Vecht (Ter-
wolde) is niet langer onbespreekbaar 
voor het dorp. Plaatselijk Belang De Vecht 
is niet langer tegen dat scenario, als dat 
helpt om een nieuwe invulling voor de lo-
catie aan de Kerkstraat te krijgen. De mo-

- M O L E N S A C T U E E L -

De molen van Gieten na het kappen van de laatste bomen (foto Nico van den Broek,  24 
december 2014).

(links boven) De molenstomp met de aangebouwde maalderij in Terwolde-De Vecht. De maalderij dateert al uit de molentijd en is een 
mooi voorbeeld hoe men tussen de wereldoorlogen ook in die zin molens moderniseerde. Het model van deze maalderijen komt veel voor in 
Gelderland en Overijssel, maar is inmiddels vrij zeldzaam geworden doordat ze met de molen verdwenen danwel gesloopt werden omdat ze 
niet bij het stereotiepe beeld van een echte windmolen pasten (foto H.Noot, 13 oktober 2011).
(rechts boven) Technisch detail aan  de maalderij in De Vecht: het buitenluiwerk (foto H.Noot, 13 oktober 2011). 



len en het pakhuis zijn ernstig vervallen. 
De gemeente Voorst, eigenaar, wil een 
nieuwe invulling vinden voor die locatie. 
Het is onderdeel van het zogeheten lmb-
terrein, waar de bouw van 27 woningen is 
voorzien. Plaatselijk Belang De Vecht con-
stateert echter dat er geen schot in de 
zaak zit. De staat van de gebouwen lijkt 
een nieuwe invulling in de weg te staan. 
De gemeente Voorst is echter voorlopig 
niet van plan om de molenstomp en het 
verbindende gebouw te slopen. 

Bezwaren rond herbouw
Puurveense Molen van tafel 

De herbouw van de Puurveense Molen in 
Kootwijkerbroek kan van start gaan. De 
gemeente Barneveld en een bezwaar-
maker hebben naar verluid een over-
eenkomst kunnen tekenen. De Stichting 
De Puurvense Molen reageert zeer te-
vreden. De Barneveldse gemeenteraad 
ging eind september al akkoord met de 
herbouw van de molen op de locatie 
Puurveenseweg/Walhuisweg, maar een 
agrariër in de directe omgeving teken-
de bezwaar aan bij de Raad van State, 
met name vanwege onzekerheid over 
de toekomst van zijn bedrijf. Nu deze be-
zwaarmaker het verzoek om een voorlo-
pige voorziening heeft ingetrokken, staat 
niets de herbouw meer in de weg. Het 
College van B en W heeft de afgelopen 
periode diverse gesprekken gevoerd met 
de bezwaarmaker om overeenstemming 
te bereiken over de toekomst van zijn 
bedrijf en de voorwaarden daarbij. Dat 
laatste leidde begin januari 2015 tot een 
akkoord, vlak voordat de zaak vandaag 
zou dienen bij de Raad van State.

Geestmolen in Alkmaar verliest 
wiekenkruis

Donderdag 15 januari is het wiekenkruis 
van de Geestmolen te Alkmaar naar be-

neden gekomen. Persoonlijke ongelukken 
deden zich gelukkig niet voor. Molenaar 
Piet Kuiper, al 54 jaar molenaar van de 
Geestmolen, is er helemaal kapot van. 
Al hoewel de oorzaak nog officieel moet 
worden vastgesteld, lijkt het erop alsof 

een ketting in de kap van de binnenkruier 
is afgebroken. De as is afgebroken voor 
het bovenwiel, en met wiekenkruis in het 
water voor de molen terecht gekomen. 
De molen draaide op het moment dat 
het ongeval gebeurde.

- M O L E N S A C T U E E L -

De Geestmolen in Alkmaar in optima forma (foto Donald Vandenbulcke, 28 maart 2007). 

De gehavende Geestmolen(foto Rob Bakker, 15 januari 2015). 
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Met een grote telescoopkraan worden de restanten van het kruis op een oplegger getakeld om afgevoerd te worden. Het restant van de as ligt 
al op de oplegger (foto Rob Bakker, 15 januari 2015).

De Geestmolen vanaf de polderkant gezien. Opvallend is de ogenschijnlijk geringe schade aan het voorkeuvelens (foto Rob Bakker, 15 januari 2015). 
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Een door de val geknakte roe (foto Rob 
Bakker, 15 januari 2015). 

Het voorste restant van de as op de wagen.
De as is van het fabrikaat De Prins van 
Oranje, gegoten in 1867, nr. 478. (foto Rob 
Bakker, 15 januari 2015). 

Een treurig stemmende vracht (foto Rob 
Bakker, 15 januari 2015). 

(rechts onder) Wachtend op betere tijden 
(foto Rob Bakker, 15 januari 2015). 



Nieuwe omgevingsvergunning
1-kamerhotel De Molen 

De gemeente Schagen heeft de omge-
vingsvergunning voor de 1-kamermolen 
bij de Wiel gerepareerd en opnieuw ter 
inzage gelegd. De nieuwe vergunning 
ligt vanaf 4 december 2014 gedurende 
een periode van 6 weken ter inzage. 
Gedurende deze periode wordt een 
ieder gelegenheid geboden om ziens-
wijzen naar voren te brengen tegen de 
nieuwe aspecten. Op 4 februari 2014 
had het college een uitgebreide om-
gevingsvergunning verleend voor de 
1-kamer-hotel in de vorm van een mo-
len aan de Tolkerdijk 1A in Schagen aan 
aannemersbedrijf De Leeuw BV. Tegen 
de beschikking was beroep ingesteld. De 
rechter had op- en aanmerkingen op de 
oude omgevingsvergunning na klachten 
van enkele inwoners van Valkkoog. De 
Rechtbank deed op 12 september 2014 
een tussenuitspraak en had de gemeen-
te verzocht de tekortkomingen in de ver-
gunning te herstellen. Zo was in de oude 
vergunning de aanleg van een in- en uit-
rit niet opgenomen.

Camperplaatsen bij korenmolen 
De Hoop in 't Zand

Bij korenmolen De Hoop aan de Paral-
lelweg langs de N9 in 't Zand worden dit 
voorjaar veertien camperplaatsen gere-
aliseerd. De stichting die de molen be-
heert, hoopt via verhuur een nieuwe in-
komstenbron aan te boren om de molen 
in stand te houden. De molen staat op 
een vrij stuk grond van zo'n zevenduizend 
vierkante meter, in een mooi parkachtig 
landschap. Om de lasten van de molen 
ook in de toekomst te kunnen blijven dra-
gen, zijn er neveninkomsten nodig. De 
stichting heeft voor exploitatie groen licht 
gekregen van de gemeente Schagen. 
Campers mogen maximaal twee nach-
ten blijven.

Jaarverslag Pendrechtse Molen 
te Barendrecht 

Van Barend Zinkweg werd een uitgebreid
jaarverslag ontvangen. Hieronder een 
korte bloemlezing. Ook in 2014 werden 
er weer verschillende molenaars opge-
leid voor hun vrijwillig molenaarsdiploma. 
Verschillende houten balkenkoppen moest-
en vervangen worden omdat ze waren 
aangetast door houtrot. Al het overige on-
geverfde hout is besproeid met keverdo-
dende vloeistof. Hiervoor werd de gehele 
molen ontruimd, Een zeecontainer naast 
de molen diende als tijdelijke opslag. De 
Pendrechtse Molen is eigendom van het 
Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, 
dat vorig jaar een poging om de molen 
te verkopen. Er werd echter geen nieuwe 
eigenaar gevonden. Intussen maalt de 
molen gewoond door. In 2014 draaide de 
molen gedurende 135 dagen en maakte 
de molen 562.307 omwentelingen. De 
Pendrechste Molen heeft te maken met 
maar liefst vier bestemmingsplannen. 

Daarvan is er één nog steeds niet ter vi-
sie gelegd, laat staan vastgesteld: het 
bestemmingsplan Charloisse Lagedijk. Dit 
jaar is begonnen met de aanleg van de 
Blauwe Verbinding. De planning is dat dit 
werk 1 april 2015 zal zijn afgerond. Gevolg 
van dit plan is, dat de huidige maalcir-
cuits van de molen vervangen zullen 

worden door een nieuw watersysteem. 
Daarvoor zal naast de molen een nieuwe 
watergang gemaakt worden: het door 
de molen opgemalen water zal dan naar 
de sloot onderaan de Charloisse Lagedijk 
stromen, om daarna richting het Clarabos 
te gaan en onderweg alle naastliggende 
sloten door te spoelen.

- M O L E N S A C T U E E L -

De Pendrechtse molen in de gemeente Barendrecht (foto Barend Zinkweg, 17 december 2010).
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Het leegstaande verpleeghuis De Riethoek in Gouda met de vervallen en ingegroeide molen. 
In betere dagen was de molen een ware blikvanger op de hoek van de Ridder van Catsweg 
en de Burgemeester van Reenensingel (foto Peter van der Drift, 6 december 2014). 



De molen bij De Riethoek in
Gouda is verdwenen.

In de tuin van het verpleeghuis De Riet-
hoek aan de Ridder van Catsweg 258 te 
Gouda, stond een kleine wipmolen. In 
de verschillende molendatabases ech-
ter kom je deze molen niet tegen. Wie 
nog de inventarisatielijst van vereniging 
'De Hollandsche Molen' heeft (het 'rode 
boekje'), vindt in de rubriek Kleine molens 
de volgende gegevens:
Gouda, type: wip-watermolen Vlucht: 
4,6 m.? Bouwjaar: ^ 1982 Eigenaar: 
Gemeente Gouda
Het verpleeghuis De Riethoek staat al een 
poosje leeg en de sloop van het gebouw 
is reeds begonnen. Stichting Zorgpartners 
Midden-Holland, die het beheer heeft 
over diverse woonaccomodaties voor 
ouderen in de streek, gaf me via hun con-
tactpersoon de volgende informatie over 
de molen:
'Aangezien de molen in slechte staat 
verkeerd wordt deze helaas gesloopt. 
Weliswaar hebben de afgelopen tijd 

enkele mensen aangegeven interesse 
te hebben om de molen te behouden, 
maar men is hier niet op ingegaan. De 
molen is geen Rijks- of Gemeentelijk mo-
nument.'                           Peter van der Drift. 

Boezemmolen Haastrecht kan 
straks weer malen

Met subsidie van de provincie kan ei-
genaar het Zuid-Hollands Landschap 
weer verder met de completering van 
Boezemmolen No. 6. De romp is welis-
waar in 2010 / 2011 hersteld en voorzien 
van kap, wiekenkruis en verdere toebe-
horen, maar het binnenwerk ontbreekt 
nog op koningspil en wateras na. Onlangs 
werd bekend dat de provincie bijna een 
miljoen euro vrijgemaakt heeft voor de 
restauratie van twaalf monumenten. Een 
bedrag van 188.000 euro is bestemd voor 
de inrichting van de Zesde Molen. Het 
gaat hierbij om co-financiering en het 
Zuid-Hollands Landschap zal met de pet 
rond moeten gaan bij sponsors, fondsen 
en andere geldschieters om het resteren-
de bedrag bijeen te brengen. Het werk 
omvat het maken en aanbrengen van 
waterwiel, rondsels en scheprad en het 
herstel/reconstructie van de nog gedeel-
telijk aanwezige waterlopen. In de molen 
zelf was dit overigens al meegenomen 
bij het herstel van de romp. De vrijwillig 
molenaars gaan zelf aan de slag met de 
verdere inrichting van de woning in de 
molen. Het plan is om achter de molen 
een mini-boezem aan te leggen om de 
laten zien hoe het systeem vroeger werk-
te. Men hoopt nog in de eerste helft van 
2015 te kunnen beginnen met de werk-
zaamheden die naar verwachting zes tot 
negen maanden gaan duren.

Gemaal 't Hooft van Benthuizen 
in Puttershoek gesloopt

In deze rubriek is al vele malen aandacht 
besteed aan de dreigende sloop van 
het bijzondere voormalige stoomgemaal 
't Hooft van Benthuizen in Puttershoek, 
zowel poldergemaal als boezemge-
maal. Dit gemaal werd oorspronkelijk in 

1870 gesticht als schepradgemaal door 
een speciaal in het leven geroepen 
Waterschap van het Gemeenschappelijk 
Stoomgemaal te Puttershoek. Dat ge-
maal had een dubbelfunctie: boezem-
gemaal voor de polders het Waterschap 
Mijnsheerenland van Moerkerken; Sint 
Anthonypolder; het Munnikenland van 
Westmaas, welke op de Binnenbedijkte 
Maas uitsloegen. De tweede functie was 
poldergemaal voor de polders Nieuw-
Bonaventura; de Mijl en het Nieuweland 
van Puttershoek. In 1891 werden de ke-
tels afgekeurd waarna het hele gemaal 
gereconstrueerd werd. De gehele instal-
latie werd vernieuwd, waarbij de schep-
raderen vervangen werden door twee 
Gwynnes centrifugaalpompen; een voor 
de boezem en een voor de polderbema-
ling. De nieuwe pompen kregen een wa-
terverzet van 125 m3/min. voor de boe-
zem Binnenmaas en 200 m3/min. voor 
de polders. De door Stork & Co. Hengelo 
geleverde stoominstallaties hebben tot 
1933 dienst gedaan. In dat jaar werd 
het gemaal geëlektrificeerd met een 
Heemaf SKA motor voor de boezem (89 
Kw) en een EMF motor voor de polders 
(150 Kw), beide gekoppeld aan de oude 
pompen uit 1891. In 1964 kreeg de pol-
derbemaling versterking door een 65 m3/
min. Ritz & Schweizer centrifugaalpomp, 
aangedreven door een EMF elektromo-
tor (110 Kw). Het gemaal werd in 1990 
buiten gebruik gesteld en vervangen 
door het nieuwe, naastgelegen gemaal 
Puttershoek. Daarna werd de installatie 
voor de boezembemaling verwijderd. 
Het gemaalgebouw bleef van 1991 tot 
2004 in gebruik als regionaal poldermu-
seum voor de Stichting Poldermuseum 
voor de Zuidhollandse Eilanden. De stich-
ting wist o.a. de hand te leggen op een 
oude stoommachine uit 1904, afkomstig 
uit het stoomgemaal Nieuw-Reijerwaard 
in IJsselmonde. De stichting kon het fi-
nancieel echter niet opbrengen om het 
pand te restaureren en uit te baten. Het 
museum werd gesloten en de inventa-
ris als pompen e.d. voor de schrootprijs 
verkocht. Het gemaal werd in 2008 ver-
kocht aan projectontwikkelaar NCB uit 
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't Hooft van Benthuizen in afbraak; de opvolger, gemaal Puttershoek en molen De Lelie (foto Erwin Esselink, 17 januari 2015).
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Harderwijk die het vervallen pand wilde 
slopen in verband met woningouw. Toen 
duidelijk werd dat het gemaal met sloop 
bedreigd werd kwamen tegenstanders 
in het geweer. In 2009 leken hun pogin-
gen te slagen. Zowel de gemeente als 
de eigenaar waren genegen om mee 
te werken aan het behoud. November 
2011 werd de hoop weer de bodem in-
geslagen toen de gemeenteraad van 
Binnenmaas uit financiële overwegin-
gen weigerde het gemaal de status van 
gemeentelijk monument te verlenen. In 
afwachting van een anders gekleurd 
besluit had de gemeente in oktober be-
sloten de aanvraagprocedure voor een 
sloopvergunning stop te zetten. Als ultie-
me poging hebben de 'Vrienden van ge-
maal 't Hooft van Benthuizen in decem-
ber een beroep gedaan op de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed om een stokje te 
steken voor de nagenoeg onafwend-
bare sloop van het zo bijzondere gemaal 
met zijn rijke historie; helaas tevergeefs. In 
januari 2015 maakte de sloper kort met-
ten met het unieke gemaal.

Molenstichting blijft vechten voor 
herstel molen Sassenheim

De molenstichting tot behoud van de 
molen te Sassenheim vecht momenteel 
een door de gemeente Teylingen gewei-
gerde omgevingsvergunning aan bij de 
Raad van State. Begin januari was er op-
nieuw een tegenvaller voor de stichting, 
want ook het huidige College van B en 
W ziet niets in afbouw van de molen in de 
H. Knoopstraat, en volgt de lijn van het 
vorige College van B en W. Toch blijft de 
stichting hopen op een opening. 

Molen Zeldenrust in Budel krijgt 
opfrisbeurt

De werkzaamheden aan de Zeldenrust 
zijn eind 2014 begonnen, maar pas na 
de winter komt de molen in de steigers 
te staan. Hoewel er sprake is van groot 
onderhoud, zal het niet meteen opvallen. 
De komende maanden zal het onder-
houd zich onder meer toespitsen op het 
restaureren van zware draagbalken waar 
houtrot in zit. Ook is een deel van het 
gaande werk aan herstel toe, door het 
intensieve gebruik in de afgelopen de-
cennia. De molenromp zal na de winter 
zowel van buiten als van binnen worden 
opgeknapt en de kapbedekking wordt 
vernieuwd. De restauratie gaat zo'n 
300.000 euro kosten en wordt mede mo-
gelijk gemaakt door subsidies van de pro-
vincie. Naast de eigen bijdrage van de 

De afbraak van het gemaal 't Hooft van 
Benthuizen in volle gang. De bouwstijl is
typerend voor de ontwerper van het gemaal,
de waterbouwkundige Jan Paul uit Zevenhui-
zen (foto Erwin Esselink, 17 januari 2015). 

Nalatenschap van het poldermuseum; centrifugaalpomp met aandrijving (foto Erwin 
Esselink, 17 januari 2015). 
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Sic transit gloria mundi (foto Erwin 
Esselink, 17 januari 2015). 
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eigenaar is er ook een beroep gedaan 
op fondsen zoals het molenaarsfonds van 
de Bankgiroloterij.

In het kort

- Koren- en pelmolen Stels Meuln in 
Harkstede heeft een grondige restau-
ratie ondergaan, waarbij de molen 
een nieuwe windpeluw, nieuw ach-
terkeuvelens, nieuwe staart en nieuwe 
zelfzwichting op de herstelde roeden 
kreeg. 

- Korenmolen Wilhelmina te Noorder-
hoogebrug zal in 2015 gerestaureerd 
worden met veel werk aan kap, ge-
vlucht en het gaande en staande werk.

- Door de werkgroep Molen De Hoop in 
Middelstum zijn plannen opgesteld om 
te komen tot de herbouw van het pak-
huis naast de molen. 

- Van poldermolen De Zilvermeeuw bij 
Onderdendam is de kap voorzien van 
nieuw riet. De herstelde stalen vijzel 
moet nog terug geplaatst worden.

- Van poldermolen de Krimstermolen te 
Zuidwolde werd de kap voorzien van 
nieuw riet en is de staartconstructie her-
steld. Twee nieuwe houten vijzels liggen 
bij de molen in afwachting van plaat-
sing.

- Het interieur van de Zuidpoldermolen 
te Edam is helemaal gerenoveerd. De 
hele houten betimmering is vernieuwd, 

er is een nieuwe cv-installatie geplaatst 
en geïsoleerd. Verder is er een nieuwe 
keuken en badkamer in gekomen. 

- De restauratiewerkzaamheden aan 
De Vier Winden in Monster, die nodig 

waren vanwege de beschadiging door 
knaagkevers, zijn afgerond.

Molenkalender
22 maart 2015 Westbrabantse Molendag

Molen Zeldenrust in Budel van molenaar Edie Kees; een en al bedrijvigheid (foto Henry de Haas, 12 maart 2011). 

Molen De Hoop in Middelstum werd lange tijd als reddeloos beschouwd. Voor de molen 
daagde er in 1978 redding, maar het pakhuis naast de molen werd gesloopt. Zo ging dat toen 
(foto J.A. van Krimpen, november 1973).

- M O L E N S A C T U E E L -



Woensdag 17 december j.l. is oud-
molenaar Johannes de Heus 
van de Zuidhollandse molen in 

Hank op 89-jarige leeftijd is overleden. 
Johannes oftewel Hannes was de al-
lerlaatste nog in leven zijnde oud-be-
roepsmolenaar in het Land van Heusden 
en Altena. Hannes werd geboren in 
Werkendam op 24 april 1925. Al op zeer 
vroege leeftijd kwam hij in aanraking met 
molens en op de jeugdige leeftijd van 
13 jaar stond hij aan het vangtouw van 
de voormalige poldermolen van polder 
't Landeke te Werkendam welke thans 
nog als incomplete molen bestaat. Eerst 
samen met Jan van der Meijden maar 
later alleen maalde hij met deze molen 
de 47 ha van de Johannissepolder. Ook 
tijdens de oorlogsjaren heeft Hannes met 
deze molen gemalen. Dit duurde tot 1953, 
toen besloten werd om polder 't Landeke 
te combineren met de naast gelegen 
Werkense polder en aan de andere kant 
de Sleeuwijkse polder. De molen werd 
eerst ontdaan van roeden en gaande 
werk om vervolgens in de jaren 60 te wor-
den ontdaan van het staartwerk. In zijn 
actieve jaren als beroepsmolenaar was 
hij naast molenaar ook boerenknecht. Na 
de buiten gebruikstelling van de molen in 
1953 ging hij volledig het boerenleven in 
en werkte als knecht bij een loonwerker in 
de Biesbosch. Toen dit loonbedrijf als ge-
volg van bedrijfsbeëindiging stopte verliet 
Hannes het boerenleven en ging verder in 
de grond-, weg- en waterbouw als grond-
werker. Zijn verdere werkzame leven heeft 
hij voornamelijk doorgebracht in en om 
Rotterdam.  
Ondanks werkzaamheden die niets met 

molens te maken hadden bleef het mo-
lenbloed door zijn aderen stromen en is 
hij na zijn pensionering eind jaren '80 weer 
actief geworden in de molenwereld. 
Hannes ging als vrijwillig molenaar aan 
de slag op de Zandwijkse molen in Uppel 
welke toen enige tijd zonder molenaar 
stond. In diezelfde periode maalde op 
de naastgelegen Uitwijkse molen wijlen 
Freek Boele welke afkomstig was uit een 
molenaarsgeslacht te Kinderdijk. Freek 
maalde al heel wat jaren met de Uitwijkse 
molen en was niet bepaald verlegen. Met 
Hannes op de Zandwijkse en Freek op de 

Uitwijkse molen kwam het nogal eens voor 
dat men wat tegen elkaar op ging malen 
om te zien wie het langst door durfde te 
gaan. 
Tot 1994 heeft Hannes met de Zandwijkse 
molen gemalen om daarna te 'verhuizen' 
naar de Zuidhollandse molen in Hank. Al 
die tijd woonde hij op een steenworp af-
stand van de 'Hankse' molen in een huis 
aan de Buitenkade met zicht op deze 
molen. De Zuidhollandse molen kwam 
in die tijd vrij nadat vrijwillig molenaar 
Peter Voogd vertrok naar de toen her-
bouwde korenmolen Nooit Gedagt in 
Woudrichem. Hannes werd benoemd 
tot de nieuwe molenaar van de Hankse 
molen. Hoewel Hannes natuurlijk in vroe-
gere dagen molenaar in dienst van de 
polder is geweest was hij op de Hankse 
molen louter vrijwillig molenaar maar wel 
eentje met veel ervaring op het weer en 
reilen en zeilen van een poldermolen. 
Hannes bezat zoals vele andere beroeps-
molenaars een enorme kennis over het 
weer en kon vaak boeiend vertellen over 
luchten, buien en wolken. En ook over in 
vroegere tijden, hoe het was met malen 
bij nacht en ontij in dienst van de polder 
ten tijde van zijn periode op molen van 't 
Landeke. Hannes was trots op 'zijn' Hankse 
molen en liet maar wat graag horen en 
zien als het gras rondom de molen weer 
gemaaid was. Om de 1 of 2 weken maai-
de hij het gras en zorgde ervoor alsof het 
zijn eigen tuin was. Ook al stond de molen 
al niet meer op de polder en maalde hij 
zijn water rond in circuit, Hannes maaide 
trouw in het najaar de slootkanten van 
het circuit uit met walmes en kanthaak en 
de waterplanten werden met de vlietzeis 
eruit gemaaid. 
Nog als de dag van gisteren herinner ik 

Johan Straver

Hannes in 2014 bij het scheprad (foto: 
katern Riethorst Stromenland).
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Heropening Zuidhollandse molen te Hank 
met in het midden Hannes de Heus ( foto: 
H. Weijers, 7 juni 2008). 

De Zuidhollandse Molen in de rouw (foto: J. Straver, 17 december 2014).



- M E N S  E N  M O L E N -

De heer Fritsche uit Ahaus attendeerde op en storende foto in het artikel over de 
standerdmolen van Weseke in Molenwereld 2014-10-361. Daar staat dat het bo-
venwiel 48 kammen heeft. Dit moet 84 zijn zodat de overbrenging 1 : 7,64 is.     jsb

- ' T  B E T E R E  W E R K -

Bovenwiel 
molen Weseke

Op 18 oktober werd als slotstuk van de bouw de windwijzer op de standerdmolen van Wese-
ke geplaatst. Hij draagt de vorm van een molenaar met een zak op zijn rug plus het jaartal 
1848, het oorspronkelijke bouwjaar van de molen (foto Bernhard Fritsche, 18 oktober 2014). 
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me de zaterdag in juni 1995 dat ik voor het 
eerst als 12-jarige kereltje op mijn fiets was 
gestapt om zomaar even bij de 'Hankse' 
molen te gaan kijken. Eenmaal over het 
destijds smalle toegangspaadje naar de 
molen zie ik dan de tot dan toe voor mij 
'onbekende' molenaar, het was Hannes. 
Ik zie hem nog staan met een vlietzeis de 
slootkanten van het rondmaalcircuit te 
maaien. Dat was het begin van wat het 
tot nu toe geworden is, natuurlijk altijd al 
de passie en tik voor molens gehad van 
thuis uit. Maar vanaf dat moment begon 
het echt.
In de jaren die volgde, samen heel wat 
stappen gezet bij en in de molen en veel 
mooie verhalen gehoord over vroeger 
hoe het toen was. Daar aan terugden-
kend ben ik erg dankbaar dat ik ook nog 
de dingen en weerkennis van een ouwe 
rot uit het vak heb kunnen leren i.p.v. de 
studies en theorie die je nu hebt voor mo-
lenaarsopleiding. In de jaren dat hij op de 
Hankse molen maalde kwamen er ook wel 
eens andere molenaars die in opleiding 
waren zomaar kijken. Wanneer men dat 
vroeg of ze molen eens mochten 'vangen' 
werd gelijk geantwoord "Ge hoeft um nie 
te vange wánt hij lopt nie weg", waarmee 
Hannes gelijk duidelijk maakte dat hij niet 
gediend was van onnodig stilzetten en 
zo een persoon het dan ook al vaak ver-
bruid had bij hem. Wanneer Hannes met 
de molen maalde werd normaal gespro-
ken de vang pas aangeraakt wanneer hij 
ging stoppen.
Tot circa acht jaar geleden kwam hij nog 
zelfstandig op de molen, totdat het niet 
meer ging en hij niet meer auto mocht 
rijden vanwege een niet-geneesbare 
staar op zijn ogen en hij dus blind begon 
te worden. Maar hij kon het niet vaak ge-
noeg zeggen hoe blij hij toch was dat ik er 
nu de molenaar ben en hij een opvolger 
had. Vanuit zijn huis aan de Buitenkade 
kon hij de molen zien en hij genoot vanuit 
zijn stoel wanneer hij de molen dan zag 
draaien. Hannes waakte ervoor dat er 
maar één opvolger voor hem op de mo-
len zou komen en liet dit soms tot ook bij 
de Molenstichting hoog oplopen. Hij wilde 
niet hebben dat een ander (onbekend) 
persoon op 'zijn' molen zou gaan malen. 
Nadat de molen na een periode van vier 
jaar stilstand en daarna restauratie weer 
geopend werd was het voor hem een 
prachtige dag om bij de opening aanwe-
zig te zijn en hem samen met oud-voor-
zitter De Zeeuw van de Hollandse Molen 
de vang te lichten en zo de molen weer 
te openen.
Op 3 mei 2013 overleed zijn vrouw Jopie 
op 84-jarige leeftijd na een kortstondig 
ziekbed. Hannes en Jopie woonden tot 
die tijd nog steeds zelfstandig . Na het 
overlijden van zijn vrouw is Hannes ver-
huisd naar een zorginstelling in Hank zelf 
waar hij met begeleidende zorg tot het 
laats heeft gewoond. Eén wens had hij 
nog altijd, Nog één keer een bezoek aan 
de molen brengen..
Op 26 april 2014 tijdens Koningsdag heeft 
hij samen met zijn zoon voor de laatste 
maal de Hankse molen bezocht. Ook al 

was hij zeer slechtziend, het geluid van de 
molen deed hem goed en herinneringen 
kwamen boven. Een ontroerend moment 
voor beide waarvan ik best even een 
traantje moest weg pinken. Het was de 
laatste keer dat hij er is geweest. En het 
zijn de allerlaatste foto's ook die gemaakt 
zijn waar ik samen met hem erop sta. 
Foto's gemaakt met het idee 'voor het ge-
val dat.’ Het was een prachtige dag en 
sinds vandaar koester ik dit moment nog 
meer dan van te voren.
Op woensdag 17 december 2014 is 
Hannes de Heus op 89-jarige leeftijd over-
leden en is hij daarmee de laatste oud be-

roepsmolenaar geweest uit het Land van 
Heusden en Altena die van ons is heen 
gegaan. En stonden als gepast gebaar en 
eerbetoon aan hem voor zijn vele jaren als 
molenaar en inzet de molens in Het Land 
van Heusden en Altena in de rouw .
Hannes, ik heb ontzettend veel van je ge-
leerd en denk met veel plezier terug aan 
de tijd die we samen daar door brachten 
op de molen en alle andere momen-
ten. Je bent voor mij een fantastische 
leermeester geweest en ook een grote 
vriend. Met grote trots zal ik nu in de toe-
komst zorg blijven dragen voor jouw trots 
en zullen de wieken blijven draaien.



Weidemolens of staartmolens; vele
 honderden moeten er ge-
staan hebben in Noord-Holland. 

Nagenoeg geruisloos zijnde meeste ver-
dwenen als slachtoffer van veranderde be-
maling. Toch is er een come-back te bele-
ven: Stefan Witteman doet er verslag van.

Een jaar of zeven geleden heb ik een 
weidemolen gerestaureerd, hier bij de 
Neckermolen. Dit is een molen met een 
staartbalk, met een vlucht van 4 meter 
en hij bemaalt zo'n twee hectare land.
Deze molen, die geschat word van om-
streeks 1880 te dateren, is samen met 
de Neckermolen en het polderhuis het 
enige wat nog afstamt vanuit afgelopen 
eeuwen.
Deze molen was erg verwaarloosd en in 
overleg met de eigenaar heb ik deze in 
oude staat mogen terug brengen en hij 
heeft zijn functie weer.
Nadat zo'n molen is gerestaureerd en 
weer opvalt omdat hij regelmatig wekt 
dat enthousiasme op bij de mensen.
Hier in het Wormer- en Jisperveld hebben 
door de eeuwen heen altijd staartmolens 
gestaan voor onderbemaling en waar ze 
gestaan hebben is nog te zien in een pro-
vincieatlas uit 1849.
Mijn vader kwam op een gegeven mo-
ment met een zeer oude foto van de 
Necker molen en met daarachter alle-
maal kleine wiekenkruizen en zo was er 
bewijs.
Door diverse fondsen aan te schrijven en 
werden deze enthousiast en ontstond er 
een plan om twee staartmolens te her-
bouwen. Uiteindelijk is dat er één gewor-
den met een vlucht van vijf meter en die 
vier hectare land bemaalt: een sieraad in 
het landschap!
Deze molen heeft veel aandacht gekre-
gen in kranten en onder andere ook in 
Molenwereld (2012-2-55) en is overgedra-

gen aan Stichting Behoud Cultuurhistorie 
Wijde Wormer.

De nieuwe staartmolen
Ongeveer drie jaar geleden was het 
plan deze molen in het kader van het 
een project om twee staartmolens te 
herbouwen en terug te brengen op de 
plaats waar deze molens gestaan heb-
ben. Toen ik na lang schrijven het voor 
elkaar dacht te hebben om te begin-
nen met bouwen haakte er een fonds 
af omdat we een zeer jonge stichting 
waren met weinig vlees op het bot en 
daarom zagen ze er uiteindelijk van af 
met als reden dat het onderhoud van 
deze molens lange termijn niet gewaar-
borgd was.Ik vond het geen reden om 
het erbij te laten zitten en bleef schrijven 
naar fondsen.
Door te vertellen aan mensen wat mijn 
plannen waren en er toch een groot en-
thousiastme ontstond, heb ik ruim 1000 
euro bij elkaar weten te verzamelen van 

mensen die ik sprak of waar ik zelfs bij 
werkte.
Dit gaf toch weer de doorslag bij wat 
fondsen om alsnog over de brug te ko-
men omdat die willen zien dat er betrok-
kenheid bij het plan is. Na gesprekken met 
het Gebr. Visserfonds en het VSB-fonds 
en dankzij het schenken van materialen 
werd het mogelijk om toch ook deze mo-
len te gaan bouwen en te gaan plaatsen.
Rond Maart 2014 begon ik aan de bouw 
van de molen die in samenwerking  met 
nestor Wessel Rem, mijn vader en de voor-
zitter van de stichting geplaatst is op een 
prachtige plek. Deze molen heeft een 
vlucht gekregen van vier meter en be-
maalt zo'n drie hectare land.
Bijzonder is het wel dat je nu in deze tijd 
een beeld ziet wat in de 19e eeuw zo 
gewoon was en dat dit ook nu weer uit-
straalt. Het ademt en leeft, werkt en is een 
met de natuur; drie staartmolens in lijn.

Alle foto's: Stefan Witteman.
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Stefan WittemanStaartmolenrevival

De ongeveer zeven jaar geleden herstelde weidemolen; op de achtergrond de Neckermolen 
(foto 22 februari 2014).

De in 2012 gereed gekomen staartmolen 
(foto 15 november 2011). 

De nieuwe molen in het polderlandschap 
(foto 23 november 2014). 

De molen uit 2012 van dichtbij (foto 7 
februari 2013).



- A D V E R T E N T I E S -
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw '75 
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.

Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Hiemstra Bouw en 
Molenbouw 

Tzummarum 0518-481578

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 0299-683743

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

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

J.T.H. Poland en Zonen 
Oterleek 072-5717632

Bertus Dijkstra 
Sloten 0514-531230

Windmolenmakerij 
Saendijck B.V.

Zaandijk 06-20295580

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

Molenwereld 60  | 18e jaargang 2015 nr. 2



18e jaargang 2015 nr. 2|61 Molenwereld

Duitsland
Nordrhein-Westfalen
Nieuwe staartbalk voor 
standerdmolen Münster
De standerdmolen in het openlucht-
museum Mühlenhof in Münster heeft in 
december een nieuwe staartbalk gekre-
gen. De staartbalk werd verwisseld met 
een kraan van de plaatselijke brand-
weer. De standerdmolen staat bekend 
als buitenbeentje. Het is namelijk een 
'linkse' molen; de wieken draaien dus 
de andere kant op als gebruikelijk. De 
molen was het eerste bouwwerk in dit 
museum en werd hier geplaatst in 1961. 
Daarvoor stond de molen in Oberlangen 
in de lankreis Emsland, niet ver over de 
Nederlandse grens. De standerdmolen 
uit het naburige Niederlangen, ook links-
draaiend, staat nu in Papenburg.
De molen in Münster konden/kunnen 
bezoekers laten draaien na het inwer-
pen van een munt in een automaat. De 
opbrengst ging naar een goed doel.

- M O L E N S A C T U E E L -

De standerdmolen in het openluchtmu-
seum Mühlenhof in Münster (foto Bernhard 
Fritsche, 30 december 2014). 

Duitsland
NEDERSAKSEN
Restauratie unieke dubbelezuiger-
pompmolen Wirdum verzekerd
In Wirdum, samtgemeinde Brookmer-
land, landkreis Aurich staat aan derand 
van het dorp een zeer bijzondere wa-
termolen die water oppompt via een 
dubbele zuigerpomp. De molen werd in 
1872 gebouwd en staat bij de boerderij 
Drennhusen. Een 25 jaar geleden was de 
molen gerestaureerd in het kader van 
een dorpsvernieuwingsprogramma en 
daar opgesteld. Nu laat de staat van het 
molentje weer zeer te wensen over en 
instortingsgevaar is niet denkbeeldig. In 
2013 stelde de gemeente Brookmerland 
20.000 euro beschikbaar als renteloze 
lening en voor de kerst vorig jaar werd 
bekend dat de Niedersächsichse Bingo-
Umweltstiftung 16.000 euro sponsort voor
het molentje. Daarmee is 80% van de 
restauratiekosten gedekt en kan in ja-
nuari met de restauratie worden begon-
nen. 

Twee excentrieken op de as drijven de zui-
gerpompen aan. Op de achterzijde van de as
zit een 'vangwiel'. Twee zijwaartse kleppen 
remmen de molen af (foto H. Noot, 16 mei 
2005). 

De molen bij de boerderij Drennhusen 
(foto H. Noot, 16 mei 2005). 

De molen van dichtbij. De hele molen 
wordt met de winvaan op de wind 
gehouden (foto H. Noot, 16 mei 2005). 

De voet van de molen draait op een ijzer-
en ring boven een put; al met al een merk-
waardig geheel (foto H. Noot, 16 mei 2005).
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Op een rustige dag, 28 november 
2014, hebben we op bestelling 
wat tarwe gebroken. De wind 

zou in de middag sterk afnemen; dus 
vroeg in de morgen zijn we direct aan 
de slag gegaan. Met vier volle zeilen en 
een wind uit het zuidoosten, windkracht 
vier, zijn we gestart. Na enige tijd ruimde 
de wind naar het zuiden,dus er moest 
gekruid worden .
Bij het vangen gebeurde er iets wat we 
niet thuis konden brengen. Wij gingen 
dus op onderzoek uit. De schrik sloeg 
ons om het hart . De bovenas was uit het 
penlager gesprongen. De springbeugel 
was verbogen en de as stond ongeveer 
10 cm naast het lager. Dan opeens is er 
meer wind dan je lief is. Het gevlucht 
bleef maar trekken. We wilde zo snel mo-
gelijk afzeilen. Met een lang touw, om 
het gevlucht in toom te houden, heb-
ben we wiek voor wiek het zeil afgeno-
men. Na onderling beraad hebben we 
het gevlucht een eind terug gedraaid 
waardoor de pen van de bovenas weer 
boven het lager kwam.
Na de schrik zijn we verder gegaan. 
Met stroppen zijn de as en het bovenwiel 

Een merkwaardige 
belevenis op de molen 
van Rockanje Ad Boutkam

De van de pensteen omhoog gekomen as met de aan een kant losgeraakte springbeugel. 

Bevestigingspen los in penbalk. Touw aan een roe. 
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Het hoeft geen betoog dat de sociale 
positie van de vrijwillige molenaar werke-
lijk totaal anders is dan die van hun be-
roepsbroeders in vroeger tijd. Om maar 
één voorbeeld te noemen. Van de vrij-
willige molenaar van nu wordt verwacht 
dat hij van allerhande soorten molens het 
nodige weet. Hij of zij huppelt van de ene 
soort molen naar de andere en de een is 
nog interessanter dan de andere. Dat zal 
ik niet tegenspreken, in tegendeel, zelfs al 
voel ik mij een volbloed meelmuis.
De scheiding tussen de verschillende 
soorten molenaars was vroeger nage-
noeg absoluut. Er stonden als het ware 
schotjes tussen de korenmolenaars, de 
watermolenaars, de houtzagers en de 
olieslagers. 
Bij onze molen stond vroeger in de buurt 

een watermolen. Denk maar niet dat 
opa veel contact had met die watermo-
lenaar en omgekeerd. Niet dat ze nu een 
hekel aan elkaar hadden of zo, maar het 
waren twee gescheiden werelden. Het 
grootste gemeenschappelijk belang was 
het meel voor het varken en het kippen-
voer. De molenaars kwamen dan ook 
zelden of nooit bij elkaar over de vloer of 
het moest zijn dat de watermolenaar om 
kippenvoer verlegen zat. Opa (en vader) 
vonden watermolens helemaal niet zo 
interessant, want er lagen geen stenen 
in en daar draaide het per slot toch om. 
En daar raakte je nooit over uitgepraat. 
Ze genoten toch wel van de watermo-
len als die flink doorhaalde; een lust voor 
het oog. De watermolenaar was minder 
te spreken over het malen van de ko-

renmolenaar: "ze durven geen enden te 
maken". Wat hij niet wist dat het toeren-
tal van de steen doorslaggevend was en 
dat daar naar gerekend werd.
Het was niet alleen vanwege het mo-
lenaarsvak op zich, maar was ook een 
standsverschil wat zich niet liet wegcij-
feren. Beide molenaars hoorden duide-
lijk tot verschillende sociale klassen. De 
korenmolenaar hoorde als regel tot de 
gezeten middenstand en hij zag de wa-
termolenaar eerder van het niveau als 
van een (boeren-)arbeider. Dat was niet 
denigrerend, maar zo stak de wereld nu 
eenmaal in elkaar. Die scheiding was niet 
absoluut, maar wel degelijk aanwezig. 
Een overstap van een korenmolen naar 
een watermolen in die zin dat de koren-
molenaar watermolenaar werd kwam 
zelden of nooit voor; het omgekeerde 
ook niet.
Zeg maar, de schotjes tussen de verschil-
lende soorten molenaars zijn nu bij en 
door de vrijwillige molenaars neerge-
haald. Daar kan ik echt niet rouwig om 
zijn. Ik hoop alleen maar dat ze de beste 
tradities van hun vakken in ere houden. 
En ik ga binnenkort weer eens naar een 
werkende zaagmolen toe; schitterend 
om te zien en te horen.
                                              Balie Kluiver  

Schotjesgeest

vast gezet terwijl ook een roe aan de 
ketting is gelegd.
De bevestigingspennen en de springbeu-
gel zijn verwijderd en vervangen door 
draadeinden en een springbeugel van 
een andere staalsoort. Voor extra verste-
viging is ook aan de onderzijde van de 
penbalk een stalen plaat aangebracht. 
Hierdoor wordt eventueel doorbuigen 
van de penbalk belemmerd. Voor ons 
een angstige beleving en ervaring rijker!

Oorzaak
Maar wat ging er aan vooraf: bij onze 
speurtocht bleek dat de borging van een 
bevestigingspen niet meer aanwezig was. 
Doordat de vangstukken in principe 
'zwevend' in de kap hangen ligt de as 
met het bovenwiel bij aanvang van het 

vangen, vrij op de halssteen, waardoor 
het geheel zonder springbeugel niet 
meer op zijn plaats bleef. Gevlucht met 
as en bovenwiel kunnen dan op de hals-
steen dompen.
Wat we nu kunnen concluderen is dat 
de springbeugel bij het vangen altijd 
een actieve rol speelt en niet zomaar als 
voorzorg voor veiligheid dient.
Heeft u ook zo'n soort ervaring dan hoor 
ik dit graag en zie ik uw reacties gaarne 
tegemoet.

Alle foto's: auteur

Versteviging onder penbalk. 

Nieuwe springbeugel en draadeinden op 
de penstoel. 



Jaap Schuurman

De restauratie van de 
Kloostermolen is voltooid 
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De Kloostermolen staat aan de west-
kant van het Vischerder maar en 
bemaalde samen met een twee-

de molen (De Hoop), de Garrelsweerster 
Kloostermolenpolder. De polder ligt aan 
de zuidkant van het dorp Garrelsweer tus-
sen het Damsterdiep en het Eemskanaal. 
De Kloostermolen is gebouwd in 1877 in 
de plaats van zijn voorganger, die ge-
bouwd is in 1816, en die in 1877 is afge-
brand. Zoals de naam al aangeeft heeft 
de polder en zijn molen een relatie met 
het vroegere kloosterleven. Vlakbij, in 
Wittewierum, liggen nog de overblijfsels 
van het grote klooster Bloemhof, dat ge-
sticht is in het begin van de 13e eeuw en 
grotendeels is verwoest in 1566 tijdens 
de 80-jarige oorlog. De bewoners van 
het klooster hebben een zeer belangrijk 
aandeel gehad bij de inpoldering van 
de laaggelegen gebieden in deze regio. 
De vele kloosterboerderijen ('voorwer-
ken' genaamd) herinneren hier nog aan. 
Het is daarom ook zeer waarschijnlijk dat 
reeds vòòr 1816 een eerdere poldermo-
len op dezelfde plaats heeft gestaan. Bij 
de stichting van de Kloostermolenpolder 
in 1816 was de polder 490 ha groot. 
Door de inbreng van kleine omliggende 
polders werd de Kloostermolenpolder 
steeds groter. Door schaalvergroting van 
de waterschappen is de Garrelsweerster 
Kloostermolenpolder in 1966 opgeheven

'Het wonder van Garrelsweer', zo wordt in de persberichten versla 
gedaan van de her-ingebruikname op 25 oktober 2014, van de 
gerestaureerde poldermolen de Kloostermolen te Garrelsweer. 

Garrelsweer ligt in het noordoosten van de provincie Groningen in de 
gemeente Loppersum ( Ja!, bekend van de aard(gas)bevingen). 

In 1968 ging de laatste watermolenaar op de Kloostermolen met pensioen. 
Vanaf die tijd stond de – toen nog mooie molen – stil en begon al snel de 

aftakeling tot een ellendige bouwval.

Fragment van een topograf ische kaart 
met de liging van de Kloostermolen. 

Mogelijk de oudste foto van de Klooster-
molen; omstreeks 1923 met molenaarshuis 
en de behuizing voor de locomobiel (foto 
coll. Groninger Molenhuis). 



en opgenomen in het waterschap 
Fivelingo en daarna in 1986 in het wa-
terschap Eemszijlvest. Het totale gebied 
is nu 2006 ha groot en wordt bediend 
door het elektrisch gemaal Katerhals in 
Hoeksmeer. In ditzelfde gebied staan 
de poldermolens de Kloostermolen en 
de Meervogel. Beide molens maken 

sinds 1992 deel uit van de Molenstichting 
Fivelingo.

De Kloostermolen van 1877-1968
De huidige Kloostermolen is gebouwd 
in 1877, ter vervanging van zijn voorgan-
ger die was afgebrand. Tegelijkertijd is 

in dezelfde polder ook de poldermolen 
De Hoop gebouwd. De Kloostermolen is 
een achtkante bovenkruier met voeg-
houtenkruiwerk en een lier. De molen 
heeft een met riet gedekte romp en 
-kap, gemetselde veldmuren en een 
houten schroef met een diameter van 
1,5 m. en een opvoerhoogte van 1,8 m. 
De molen heeft een vlucht van 21,4 m. 
Bij de bouw kreeg de molen direct een 
gietijzeren bovenas die ook nu nog aan-
wezig is in de molen. Dicht bij de molen 
staat een molenhuis. De molen staat 
aan de westzijde van het 'Visscherder 
maar', wat nu het Vismaar heet en maalt 
daar ook op uit. Het Vismaar loopt uit op 
het Damsterdiep.
Over de beginperiode is weinig informa-
tie terug te vinden. In 1883 vermeldden 
de notulen dat de molenaar meer trak-
tement eist en in 1889 dat de molenaar 
traag is in zijn werk. Rond 1900 is het sala-
ris van de molenaar 200 gulden per jaar, 
inclusief vrij wonen. Hij kan bijverdienen 
door zich uit te besteden bij de boeren 
in de polder. In 1966 was het salaris inclu-
sief toeslagen en vrij wonen 3300 gulden 
per jaar. 
In 1889 is er ook al weer groot onderhoud: 
de Kloostermolen krijgt een nieuwe
schroef (misschien was de schroef nog 
van zijn opgebrande voorganger?)
Reeds in 1894 komt de vraag aan de 
orde of zelfzwichting op een nieuwe roe-
de mogelijk is, maar het bestuur besluit 

- P O R T R E T -

De restauratie van de molen in 1957; de 
huidige ARBO-voorschriften waren nog niet
aan de orde! (foto coll. Groninger Molenhuis) 

De molen opgesloten door het bos; het 
gebouwtje voor de locomobiel is haast aan 
het oog onttrokken (foto 1981 G. Mulder; 
coll. Groninger Molenhuis).



om dit eerst te gaan onderzoeken. Ook 
in 1898 wordt het voorstel van het be-
stuur voor de toepassing van zelfzwich-
ting door de ingelanden afgekeurd. 
Maar in 1906 wordt besloten om wel vast 
een gat door de bovenas te laten boren 
en in 1907 wordt dit door molenmaker A. 
Dreise uitgevoerd. Hiervan getuigt nog 
een opschrift in de molen. Reeds in 1908 
wordt besloten tot het maken van een 
roede met zelfzwichting. Wanneer ook 
de tweede roede voorzien is van zelf-
zwichting is niet bekend.
Kennelijk was de molen wat zwak ge-
bouwd: in 1902 is ter versterking een 
derde balklaag ingebouwd en zijn de 
velden voorzien van extra kruizen. Ook 
hiervan getuigt een opschrift in de molen.
Het bleek moeilijk om voldoende water 
uit te malen en in 1906 wordt besloten 
om een nieuwe schroef te plaatsen die 
40 cm langer en 10 cm smaller is. 
Om vaker te kunnen malen wordt in 1910 
een locomobiel naast de molen geïn-
stalleerd voor aandrijving van de schroef 
bij te weinig wind. Hiervan is nu nog het 
invoerraam van de aandrijfas zichtbaar 
in één van de veldmuren. Deze aandrij-
ving is maar korte tijd in bedrijf geweest.
In 1911 wordt de andere poldermolen, 
De Hoop, afgebroken en de schroef 
daarvan wordt geplaatst aan de noord-
kant naast de Kloostermolen.
Deze schroef wordt dan aangedreven 
door de reeds aanwezige locomobiel. Er 
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De kap gaat er af: 1995 (foto coll. 
Groninger Molenhuis) 

Luchtfoto met bos en molen in 2007. 

Opschrift in de molen uit 1907 dat mel-
ding maakt van het doorboren van de as 
door molenmakerDreise
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liggen nu dus 2 gemalen naast elkaar: 
een wind(molen)gemaal en een stoom-
gemaal. Dit blijft zo tot 1921, dan wordt 
de locomobiel verkocht en vervangen 
door een elektromotor van 40 pk (kosten 
ƒ 2340,- plus drijfwerk ƒ 345,-).
In 1928 wordt een nieuwe houten schroef 
in de molen geplaatst en in 1950 krijgt 
het elektrisch gemaal een nieuwe hou-
ten schroef.
In de vijftiger jaren worden de zorgen 
van het polderbestuur snel groter: het 
kost veel moeite om het water in de pol-
der op peil te houden en de molen raakt 
ook in verval. In 1954 worden de kosten 
van herstel wegens achterstallig onder-
houd al geschat op circa 10.000 gulden. 
In het bestuur wordt getwijfeld over het 
voortbestaan van de molen. Door de 
Vereniging De Hollandse Molen word 
geadviseerd om restauratiesubsidie bij 
het Rijk aan te vragen omdat de over-
heid de molens graag wil behouden en 
veel subsidie geeft op onderhoudskos-
ten. Via De Hollandse Molen wordt een 
begroting van 11.450 gulden bij het Rijk 
ingediend.

Wet Bescherming Waterstaats-
werken in Oorlogstijd (BWO)
De wet BWO is in 1952 tot stand gekomen 
(Stb. 1952, 367) en is per 1 jan. 1991 weer 
komen te vervallen. 
De wet BWO verplicht Gedeputeerde 
Staten de maatregelen te nemen die 
zij in hun provincie nodig oordelen ter 
voorkoming, beperking en bestrijding 
van de gevolgen, voortvloeiende uit 

beschadiging van en belemmeringen in 
het gebruik van waterstaatswerken, voor 
zover die door oorlogsomstandigheden 
kunnen worden veroorzaakt.
De kosten van de maatregelen, zowel 
de investeringskosten als de onder-
houdskosten doch niet de personele 
kosten, komen voor 75% voor rijksreke-
ning en voor 25% voor rekening van de 
provincie.
Op 5 aug. 1955 verzoeken de GS van 
Groningen aan de minister van Verkeer 
en Waterstaat om de BWO-status toe te 
kennen aan de Kloostermolen. Het be-
langrijkste argument is dat anders de 

- P O R T R E T -

Een nieuw fundament (foto 12 juli 2013). 
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molen vervangen zal worden door een 
nieuw elektrisch gemaal, waardoor er 
geen BWO-maatregelen meer mogelijk 
zijn, en daardoor een groot agrarisch 
gebied ten tijde van oorlog zeer kwets-
baar is. 
Bij brief van 25 okt. 1955 bericht de 
Provinciale Waterstaat dat een subsidie 
ingevolge de Wet BWO wordt gegeven 
in de op een bedrag van ƒ 11.500,- ge-
raamde kosten van de herstelling van 
de Kloostermolen. Deze werkzaamhe-
den worden in 1957 opgeleverd.
De toekenning van de BWO-status be-
tekende toen feitelijk de redding van de 
Kloostermolen.
Reeds in 1956 komt molenbouwer C. Bre-
mer met een aanvullende begroting 
opde restauratie, inclusief een nieuwe 
vijzel en –uitloopbak, voor de prijs van 
ƒ 34.644,- .
Tot overmaat van ramp, geeft in 1958 
ook het elektrisch gemaal de geest. 
Eigenlijk zou daarvan ook de schroefbak 
nog verlengd moeten worden om die-
per te kunnen malen. 
Het bestuur vraagt zich af of het niet 
beter is om een geheel nieuw gemaal 
te bouwen. De kosten daarvan worden 
geschat op circa 36.000 gulden. Men 
besluit om eerst de subsidie-aanvragen 
af te wachten.
In het voorjaar van 1959 loopt bij het 
bestuur het water bijna letterlijk over 

de schoenen: Doordat er zeer veel re-
gen valt dreigen er overstromingen en 
met de grootste moeite weet men dit 
te voorkomen door de inzet van burgers 
die met steigerplanken de zwakke plek-
ken versterken en met behulp van grote 
dieselpompen die het water afvoeren.
Het technisch bureau van de Unie van 
Waterschappen wordt om advies ge-
vraagd. In 1960 is het resultaat daarvan 
dat de totale kosten voor een capaci-
teitsvergroting van de molen inclusief 
een elektrische aandrijving door een 
2-toerenmotor, een nieuwe stalen vijzel 
en nieuwe uitloopbak ruim 45.000 gul-

den bedragen. De bemalingcapaci-
teit bij hoog toeren is dan berekend op 
48 m3/min. bij een opvoerhoogte van 
2,61m. Het polderbestuur krijgt in 1960 
van G.S. in Groningen toestemming om 
hiervoor een lening van ƒ 50.000,- aan 
te gaan.
Na de uitvoering van deze werkzaam-
heden wordt het naastgelegen oude 
elektrische gemaal gesaneerd en de 
schroef daarvan gaat in 1964 naar de 
Meervogel in Hoeksmeer. De oude 
schroef uit de molen wordt buiten naast 
het machinegebouw neergelegd en is 
daar nog jarenlang te zien geweest. De 

twee houten raderen voor de haakse 
overbrenging naar de schroef van het 
elektrisch gemaal zijn bewaard geble-
ven en liggen nu in de gerestaureerde 
molen.
Voor een goed bestuur en beheersing 
van het waterpeil is steeds meer over-
leg en afstemming nodig met omlig-
gende waterschappen. In het kader 
van de verbetering van de waterbe-
heersing in Fivelingo zijn miljoenen 
kostende maatregelen nodig op een 
veel grotere schaal dan alleen in de 
Kloostermolenpolder. In het hele gebied 
van Fivelingo moet de waterhuishouding 
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De romp is tijdelijk opzij gezet (foto 31 
mei 2013). 
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aangepast worden. Het gevolg daarvan 
is dat veel kleine waterschappen zich 
opheffen, om opgenomen te worden in 
een groter geheel. Dit geldt ook voor de 
Garrelsweerster Kloostermolenpolder; op
de buitengewone vergadering van 
Ingelanden op 24 januari 1966 wordt 
met 83 van de 91 uitgebrachte stemmen 
aangenomen punt 2 van de agenda: 
'Voorstel te besluiten in principe mede 
te werken tot een eventuele opheffing 
van de polder , ingaande op een nader 
in overleg met het waterschap Fivelingo 
te bepalen datum. Op 3 juli 1966 gaat 
een verzoek tot opheffing van het wa-
terschap naar GS van Groningen. De 
laatste notulen van het polderbestuur 
worden ondertekend op 24 juli 1967.
Vanaf 1877 hebben 10 molenaars hun 
diensten bewezen aan het polderbe-
stuur.
In 1968 gaat de laatste molenaar van de 
Kloostermolen, dhr. Harm Brander, met 
pensioen.
De molen is nog in goede staat, maar de 
molenwieken draaien niet meer. 
Door 2 niveaumeters bij de inlaat wordt 
bepaald, wanneer er met behulp van de 
elektrische aandrijving gemalen wordt.

In de tachtiger jaren wordt ook dit ge-
maal buiten dienst gesteld omdat het 
gemaal Katerhals in Hoeksmeer zijn 
functie overneemt.

Bomen groeien op tot grote 
hoogte
In 1970 en in 1972 wordt het land aan 
de zuid- en aan de westzijde van de 
molen (circa 64 ha) verkocht aan NV. 
Levensverz. Mij. 'Utrecht'. Daarop wordt 
een bos van populieren aangeplant ten 
behoeve van houtcultuur. Binnen de 
kortste keren schiet het bos omhoog en 
de Kloostermolen verdwijnt letterlijk en 
figuurlijk uit het oog.
De Dorpsvernieuwingscommissie Garrel-
sweer wil een wandelroute langs de 
Kloostermolen, temeer daar veronder-
steld wordt dat deze wordt gerestau-
reerd. 
In 1979 blijkt dat het waterschap het 
plan heeft om in het kader van de ruil-
verkaveling de Kloostermolen te ver-
plaatsen naar Garreweer. De gemeente 
Loppersum schrijft aan het waterschap 
dat 'een dergelijke verplaatsing zal zo-
wel door de bevolking van Garrelsweer, 
als door de gemeente, bepaald niet op 

prijs worden gesteld'. Binnen het water-
schap en de ruilverkaveling blijft men 
echter volharden in verplaatsing. De 
dorpsvernieuwingscommissie, onder lei-
ding van de heer Jan Schilthuis, stelt 
daarop een geïllustreerde documen-
tatiemap op waarin de historische- en 
landschappelijke waarde van de molen 
voor het dorp en haar omgeving uitvoe-
rig onderbouwd wordt en dat de com-
missie het 'absoluut onaanvaardbaar 
acht' dat de molen uit Garrelsweer ver-
plaatst wordt. Deze informatie die aan 
alle betrokkenen is toegezonden, heeft 
veel invloed gehad op de beeldvorming 
en op de uiteindelijke beslissing om de 
molen niet te verplaatsen.
Ondanks dat gaat de conditie van de 
molen door de stilstand en zonder on-
derhoud hard achteruit. De as zakt door 
de windpeluw en het rietkleed zakt uit 
elkaar evenals de veldmuren. Het aan-
zicht van de Kloostermolen is veranderd 
in complete treurnis.
In het ontwerp bestemmingsplan buiten-
gebied van 1983 staan de toevoersloot 
naar de Kloostermolen en het Vismaar 
als afvoerkanaal niet aangegeven als 
'te handhaven watergangen'. Opnieuw 
wordt met succes ook hiertegen be-
zwaar gemaakt. In 1987 komt er een ein-
de aan de Dorpsvernieuwingscommissie 
en is er geen groep van mensen meer 
die zich inzet voor het behoud van de 
Kloostermolen.
Op vrijdag 1 juni 1990 (pinksterweekend) 
vermeldt de agenda voor a.s. dinsdag 5 
juni, van de Commissie Ruimtelijke zaken 
van de gemeente Loppersum als laat-
ste punt: 'Verplaatsing Kloostermolen', 
met verder geen enkele toelichting. 
In Garrelsweer waren de rapen gaar! 
De vz. van de vereniging Dorpsbelang 
Garrelsweer houdt in de bewuste verga-
dering een uitvoerig betoog en acht het 
voorstel onaanvaardbaar. Het voorstel 
wordt weer ingetrokken.
Aansluitend wordt een bespreking geor-
ganiseerd met alle betrokkenen (gem. 
Loppersum, waterschap Eemszijlvest, 
Dorpsbelang Garrelsweer en de Com-
missie Kloostermolen i.o.) om een oplos-
sing te zoeken voor de status quo van de 
molen.
Het waterschap heeft niets te bieden 
maar zorgt voor het wind- en waterdicht 
houden van de molen. De gemeente 
zal nagaan wanneer de molen opgeno-
men kan worden in de meerjarenplan-
ning restauratie monumenten, en of er 
ontsluiting naar de molen mogelijk is en 
of er voldoende windvang mogelijk te 
maken is. De vertegenwoordigers van 
Garrelsweer moeten de bewustwording 
in het dorp activeren en vernielzucht bij 

De askop met de spin voor de zelfzwich-
ting. Het profiel van de Van Bussel stroomlijn
neus komt goed tot recht (foto 13 mei 2014). 

De oude vangbalk, een verzaagde houten 
roe, blijft dienst doen (foto 2 mei 2014)
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de molen tegengaan.
Levensverzek.mij 'Utrecht' is gewijzigd in 
'Amev' en deze zal ontheffing aanvra-
gen van de herplantplicht van het bos, 
anders zal in 1992 opnieuw overgegaan 
worden tot aanplant van jonge bomen. 
Deze ontheffing wordt niet verleend.
Op 1 nov. 1991 wordt de oprichtings-
akte getekend van de Garrelsweerster 
'Stichting tot behoud van de Klooster-
poldermolen en opstallen' en er melden 
zich meteen 137 donateurs.
Op 31 dec. 1991 worden de statuten 
van de nieuwe molenstichting Fivelingo 
getekend en in 1992 worden 6 molens, 
waaronder de Kloostermolen, voor €1,- 
overgedragen aan deze molenstich-
ting. In oktober 1992 wordt door G.J. van 
Reeuwijk van de toenmalige Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg een uitge-
breid restauratiebestek opgesteld voor 
de Kloostermolen.
De jaren verstrijken en er lijkt geen en-
kele vooruitzicht op herstel. De 'Stichting 
tot behoud enz.' vraagt zich in 1995 ver-
twijfeld af of zij nog bestaansrecht heeft.
In 1996 wordt de kap van de molen ge-
haald en een noodkap geplaatst en het 
achtkant zal ook worden afgedicht met 
planken en plaatmateriaal. De boven-
as, het bovenwiel en andere bruikbare 
onderdelen worden opgeslagen bij het 
waterschap in afwachting van een res-
tauratie van de molen. De reeds in de 
meerjarenplanning opgenomen bedra-
gen voor de restauratie van de molen 
worden beschikbaar gesteld voor de 
restauratie van de molens te Loppersum, 
Westerwijtwerd en Middelstum. 
Het bos is gekapt en weer ingeplant 
met Robinia. Ook de molenstichting ziet 
geen mogelijkheid meer tot restauratie. 
De 'Stichting tot behoud enz.' stelt ech-
ter dat de molen op de monumentenlijst 
staat en ook historisch gezien van grote 
waarde is op de bestaande plaats. Er 
zijn nog nauwelijks ontwikkelingen en de 
afstemming tussen de Molenstichting en 
de 'Stichting tot behoud enz.' is ook mi-
nimaal.
In 2004 bericht het waterschap dat de 
grond met de molenaarswoning en (he-
laas ook) het machinegebouw naast 
de molen zijn verkocht. Het machinege-
bouw is gebouwd in 1910 voor de huis-
vesting van de locomobiel en later voor 
de elektromotor van het elektrisch ge-
maal. De krakers in het machinegebouw 
hebben toegezegd te zullen vertrekken. 
De 'Stichting tot behoud enz.' komt in 
2005 opnieuw in actie om ernstig be-
zwaar aan te tekenen tegen het finan-
cieringsvoorstel van een andere mo-
len, door daarvoor de reserves van de 
Kloostermolen op te souperen.
In 2008 begint het hele achtkant van de 

De Kloostermolen vanuit het zuidwesten 
gezien (foto 6 december 2014). 
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Doorvoerraam voor de aandrijfas van de 
locomobiel (foto 22 juli 2014). 
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molen te verzakken en worden er extra 
steunmaatregelen getroffen en er ont-
staat op verschillende plaatsen schade 
door inwatering. 
Enz. … 2009 enz. ... 2010 enz. … 2011: 
Voor het noodzakelijke onderhoud van 
het achtkant wordt echter wel een plan 
opgesteld waar subsidie op wordt ver-
kregen. Op deze wijze kan noodzakelijk 
conserveringswerk aan het achtkant wel 
worden uitgevoerd. 

Het wonder van Garrelsweer
Tijdens een bijeenkomst op 2 juli 2011, 
van bestuur en vrijwilligers van de molen-
stichting Fivelingo komt dhr. G.L.Nienhuis 
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE) met de mededeling dat het Rijk € 
375.000,- subsidie beschikbaar heeft 
gesteld voor de restauratie van de 
Kloostermolen! Na alle ellende bijna niet 
te geloven!

De restauratie van de 
Kloostermolen. 
Achter de schermen in 2010 is het bestuur 
van de molenstichting door de heer G. 
J. van Reeuwijk (Van Reeuwijk bouw-
meester), gewezen op de mogelijkheid 
om nog een groot restauratie-project in 
te dienen. Met name de Kloostermolen 
kwam in beeld, omdat hij hiervoor reeds 
eerder in 1992 in het kader van de ge-
meentelijke meerjarenplanning voor de 
restauratie van monumenten een be-
stek had geschreven. Dit bestek is her-
zien en voorzien van een raming. Er was 
haast bij en het bestuur van de molen-
stichting, dat juist vier grote restauraties 
achter de kiezen had, moest opnieuw in 
de benen. Het is gelukt om de aanvraag 
nog tijdig in te dienen en het werd in de 
zomer van 2011 gehonoreerd. Opnieuw 
moest het bestuur zorgen voor aanvul-
lende fondsen voor de cofinanciering 
van € 160.000,- en ook deze moeilijke 
opgave is gelukt.
Opeens vielen alle puzzelstukjes op hun 
plaats: doordat de boseigenaar failliet 
ging werd de grond en het bos verkocht 
en gekapt, er kon een toegangsweg 
naar de molen aangekocht worden en 
ook de financiering was rond.
Als eerste wordt in april 2013 een toe-
gangsweg aangelegd. Na de aanbe-
steding van de restauratie wordt de op-
dracht gegund aan molenbouwbedrijf 
Hiemstra uit Tzummarum.
Uitgangspunt voor deze restauratie is de
situatie zoals deze was na de herstelwerk-
zaamheden tot BWO-molen in 1957-1960. 
Van Reeuwijk bouwmeester voert de 
bouwdirectie over deze restauratie. 
Eind mei wordt de romp van zijn fun-
dament getild, tijdelijk opzij gezet en 
voorzien van een noodkap. In de molen 
lagen nog oude borden van de zelf-
zwichting: bruine van vòòr 1957 en witte 
van de tijd nà 1957. De boven-, onder- 
en vijzelbonkelaar, het bovenwiel en de 
bovenas worden afgevoerd naar de 
werkplaats van de aannemer evenals 
de resten van het boventafelement en 

De oude raderen van het elektrische gemaal (foto 29 december 2014). 

Extra bindlaag en dubbele kruisen (foto 29 december 2014).

De slede onder de spil om die in en uit zijn werk te trekken (foto 29 december 2014). 
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de kruiring. Het ondertafelement is hele-
maal vergaan. 
De oude vijzel wordt afgevoerd naar 
Leeuwarden (constructiebedrijf 'Mannen
van Staal').
Drie stijlen van het achtkant zijn aan de 
onderkant door lekwater flink ingerot en 
moeten aangelast worden met nieuwe 
einden. Ook worden later nog de kop-
pen van enkele achtkantstijlen gerepa-
reerd met kunsthars en glasvezelstaven. 
De veldmuren worden opgeruimd en 
de stenen afgebikt voor hergebruik. 
Veel stenen vertonen nog sporen van 
de brand in 1877 toen ze ook al zijn her-
gebruikt bij de nieuwbouw van de mo-
len. Bij het ontgraven van de fundering 
van de veldmuren is aan de golfvormen 
duidelijk zichtbaar hoe groot de verzak-
kingen zijn geweest. Ook komen er nog 
steenkoolresten te voorschijn uit het 
stoomtijdperk.
In een gebied met bodemdaling en 
aardbevingen is een goede fundering 
van het allergrootste belang; aan de 
buitenkant van de bestaande funde-
ring wordt een nieuwe betonfundering 
gestort met extra zware wapening en 
gebouwd op 16 buispalen van 12-16m 
lengte. Binnen de veldmuren wordt ook 
een nieuwe betonvloer gestort , waarbij 
de bestaande fundering van de voor-
malige elektromotor gehandhaafd blijft. 
De veldmuren worden weer opgemet-
seld tot op de hoogte van het peulhout.
Uit de watergoot onder de molen wordt 
een ongelofelijke hoeveelheid 'smerig-
heid' opgevist: water vermengd met 
olie, carbolineum en kadavers, maar 
er komen ook verrassingen naar boven 
zoals (gebroken) hals- en penstenen en 
het oude zwichtgewicht . De vijzelkom 
ziet er, behalve enkele grindgaten, ver-
der goed uit evenals het overige beton-
werk van de goot.
In oktober 2013 kan de romp compleet 
met een nieuw ondertafelement, weer 
op zijn plaats worden gezet en worden 
er nieuwe zolders en trappen in aange-
bracht. Het zolderhout bestaat uit dikke 
planken van lariks (25 x 3 cm) zonder veer 
en groef, dit overeenkomstig de oude si-
tuatie. Als de zolders gereed zijn komen 
ook de oude opschriften in de romp weer 
in beeld, een heel mooie is: "Het gat door 
de as geboord in het jaar 1907, A. Dreise". 
(molenmaker Aaltjo Dreise 1886-1966, 
Dreise bouwde ook de nu nog bestaan-
de molen De Ruiten te Slochteren)
In de werkplaats van de aannemer 
wordt ondertussen gewerkt aan de 
nieuwe kap . De nieuwe voeghouten zijn 
reeds in maart gezaagd bij houtzaag-
molen De Rat in IJlst. Hergebruikt worden 
de gietijzeren bovenas ("IJzergieterij De 
Prins van Oranje te s-Hage 1877 No 1138") 
en het bovenwiel dat voorzien wordt 
van een nieuwe voering, nieuwe kam-
men en van enkele nieuwe plooien. Ook 
de vangbalk (een oude houten roede) 
wordt hergebruikt.
Rondom de molen wordt een steiger ge-
bouwd en nadat eerst de gepotdeksel-
de planken (tbv. de eerdere conserve-

De nieuwe vijzel wordt gestoken (foto 28 maart 2014).

Het 'knijpschot' voor de inlaat wordt geplaatst (foto 28 maart 2014). 

De opmaalklep aan de bovenkant van de vijzelkom (foto 3 april 2014). 
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ring) van de romp zijn verwijderd, begin-
nen in december de rietdekkers (fa. v.d. 
Zee, Oudebildtzijl) met hun werk, soms 
onder barre weersomstandigheden. 
Het is een heel bijzondere ervaring om zo 
de molen weer te zien 'groeien'.
Als het rietkleed klaar is worden de veld-
muren opgetrokken tot en met een rol-
laag onder de rietplanken (fa. Fokkema, 
Steins). Aan de buitenkant gemeten zijn 
de veldmuren ongeveer twee meter 
hoog. Het voegwerk is afgewerkt met 
een zogenaamde daggestreep: door 
middel van een rei en het dagge(ijzer) 
worden strepen door het midden van de 
voegen getrokken.

Een volgende mijlpaal is 28 maart 2014: 
dan brengt een grote trailer de com-
plete (gedemonteerde) nieuwe kap van 
de molen met alle raderen, bovenas, de 
staartbalken enz. Naast de molen wordt 
meteen weer de complete kap her-
bouwd. Ook de nieuwe stalen vijzel wordt 
op dezelfde dag geleverd en op zijn 
plaats in de kom gelegd. Machtig mooi 
om te zien hoe dat alles in zijn werk gaat. 

De vijzel
De capaciteit van de vijzel bij 80 enden 
bedraagt 30m3/min. en de opvoerhoog-
te is 1,8 m. De vijzel heeft drie schroef-
gangen en een diameter van 1,5 m. De 
lengte van de schroef is 6 m en deze ligt 
onder een helling van 26o. De schroef 
heeft aan de onderzijde een bronzen 
glijlager met een vetsmeerleiding vanuit 
de molen. De vijzel 'hangt' aan het bo-
venlager, een gecombineerd radiaal- en 
druklager (dubbel tonlager). Aan het bo-
veneinde van de betonnen vijzelkom is 
deze verlengd met een verstelbare stalen 
komdeel die aan het uiteinde ca. 50cm 
in hoogte verstelbaar is: de zogenaamde 
opmaalklep. Hiermee is het mogelijk om 
over het boezemwater heen te malen 
als dit zo hoog is dat het in de uitloopbak 
staat. Met een slinger en een tandheugel 

is de klephoogte instelbaar.
Op de as van de vijzel is opnieuw de dub-
bele tandkrans aangebracht, zoals deze 
in de oude molen gebruikt werd voor 
de aandrijving met een dubbele ketting 
vanaf een elektromotor. Ook de dubbele 
ketting is nog aanwezig.
Vòòr de schroef, aan inlaatzijde, is een 
knijpschot aangebracht, waarmee de 
aanvoer beperkt kan worden, zodat de 
molen beter (aan)loopt bij hoog polder-
peil. De opmaalklep en het knijpschot zijn 
allemaal waterbouwkundige verbeterin-
gen en details die bij de restauratie van 
de molen in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw als BWO-molen al werden aange-
bracht. Wat dat betreft is de molen een 
prachtig tijdsdocument van de in die tijd 
meest moderne waterbouwkundige in-
zichten bij het inzetten van molenbema-
ling door traditionele windmolens. 
Om de vijzel in- en uit het werk te zetten 
is de taatspot van de koningspil, met een 
slede, op een stalen balk geplaatst, waar-
bij de slede met behulp van een handwiel 
en spindel verschoven kan worden.
In april wordt een nieuwe kruiring rondom 
de molen gestort; de oude kruiring was 
heel erg verzakt en lag ook te dicht bij de 
molen.
Eind april is ook de kap met riet gedekt 
(fa. v.d. Zee, Oudebildtzijl) en voorzien van
3 molplanken, waarna de hele kap afge-
schilderd wordt. (fa. Spijksma, Birdaard)
Dan wordt ook de gedeeltelijk nieuwe 
kruiring weer op de molen teruggeplaatst.
Nieuw in de molen zijn de veiligheidmaat-
regelen: er komen hekjes bij het trapgat 
en leuningen langs de trappen, een luik 
naar de kapzolder en een schijf om de 
spil, vlak boven de zoldervloer, en spillui-
ken in de vloer van de kapzolder.
Nieuw is ook dat de bliksemafleider on-
der de grond wordt gelegd, met alleen 4 
korte bovengrondse aansluitpunten.

24 april 2014: het hoog(s)te punt, 
de roeden
Op deze dag wordt de nieuwe kap op 

de molen geplaatst en worden de nieu-
we roeden gestoken. De roeden zijn ge-
maakt bij firma Straathof in Rijpwetering. 
De lengte is 21,4 m. De buitenroede heeft 
nr. 272 en de binnenroede nr. 273. De roe-
den zijn aan de binnen- en buitenkant 
verzinkt en daarna afgeschilderd.
Na de roeden wordt de zwichtstang 
door de bovenas gestoken en als laat-
ste, allemaal op dezelfde dag, krijgt de 
molen zijn staartbalk en schoren (bilinga).
Het lijkt al weer op een molen; alles ver-
loopt perfect en er is alle reden voor een 
rondje gebak. 
De tijd daarna worden de wieken verder
afgemonteerd: de Van Busselstroom-
lijnneuzen (aluminium op verzinkt frame) 
worden aangebracht en daarna de 
hekstokken met de voor- en achterzo-
mers, en daartussen de kleppen van de 
zelfzwichting (23 kleppen per wiek). De 
remkleppen worden later gemonteerd.
De kleppen zijn gemaakt van wit gepoe-
dercoat' aluminium , de draaipunten 
van de kleppen zijn van rvs. De draailat-
ten zijn gemaakt van hardhout (bilinga). 
Alle trekstangen, kniehefbomen, de spin 
en de zwichtstang zijn van rvs. gemaakt.
Ondertussen is ook de vang afgemon-
teerd: dit is een ijzeren bandvang met 
haak en duim. De oude vangbalk (een 
oude houten roede) is weer hergebruikt. 
Daarna wordt natuurlijk al heel voorzich-
tig geprobeerd, 'of hij wil draaien': en ja 
hoor hij doet het!
De bonkelaars in de molen worden uit-
gelijnd en vastgezet en de kammen 
worden in de was gezet. De molen heeft 
een verzet van 1 : 2,24. 
De raderen hebben de volgende bezet-
ting van het aantal kammen:
bovenwiel: 64, bovenbonkelaar: 31, on-
derbonkelaar: 39, vijzelwiel: 36.
Bij de restauratie wordt al het ijzer- en 
smeedwerk zoveel mogelijk origineel 
gefabriceerd, zoals het historisch ook 
geweest is en samen met de vakkundig 
afgewerkte houten constructiedelen 
ziet alles er zeer verzorgd uit.

Het bos wordt in 2012 gekapt (foto 9 september 2012). 
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Er moet ook nog een heavy-klus ge-
klaard worden; 4 gietijzeren gewichten 
à 50kg moeten nog naar boven en met 
ijzeren stroppen op het aseinde worden 
vastgezet.
Bij het uitbaggeren van de kom voor de 
inlaat komt nog een oude trekstang van 
de remklep van de stroomlijnneus boven 
water.
Buiten wordt tussen de veldmuren en de 
kruiring een klinkerbestrating gelegd.
Het terrein wordt verder netjes gemaakt 
en ingezaaid met graszaad.
De molen zelf gaat een weekend op slot 
omdat in de molen een houtwormbestrij-
ding is uitgevoerd.
Tussen het molenerf en de buren wordt 
een hekwerk van kastanjehout geplaatst. 
Bij het plaatsen hiervan komt men nog de 
resten tegen van de uitloop van het oude 
elektrische gemaal. Wegens de hoge in-
stap van buitenaf (70 cm), worden er voor 
de toegangsdeuren trapjes geplaatst. De 
kruivloer wordt boven de inlaat breder ge-
maakt met een houten vlonder, om ook 
daarlangs rondgaand te kunnen kruien.
Het waterschap zorgt voor peilschalen 
aan de inlaat- en uitlaatzijde.
Dan kan de toegangsweg gladgestreken 
worden voor de officiële opening.

Op zaterdag 25 okt. 2014 was het een 
bijzonder feestelijke dag voor alle be-
trokkenen, zowel de plannenmakers, 
de uitvoerders, de molenliefhebbers en 
niet in het minst voor de inwoners van 
Garrelsweer. Iedereen was erg ingeno-
men met het resultaat:
de Kloostermolen is op zijn eigen ver-

trouwde plek weer een schitterende 
molen geworden.

De molen is veelal op zaterdagmiddag 
in bedrijf.
De molenaar: Jaap Schuurman, telefoon:
0596-572574 / e-mail: japet@home.nl

Info bij de restauratie:
Molen: Kloostermolen
 Databasenummer: 243

Adres: Stadsweg 12B
Postcode: 9918 PN Garrelsweer
Eigenaar: Molenstichting Fivelingo
Directievoering van de restauratie:
J. van Reeuwijk en J. Tiedema (van 
Reeuwijk bouwmeester)
Technisch adviseur namens de molen
stichting: A.K. Wieringa
Molenaar/beheerder: J.J. Schuurman

Alle foto's auteur, tenzij anders vermeld.

Het is helaas (nog) niet gelukt om de 
molenaar van de vorige 'Zoeker' zijn 
identiteit te geven.  

De nieuwe 'Zoeker'; een standerdmolen, 
maar welke? 

Reacties a.u.b. te richten 
aan de redactie van Molenwereld, 
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, 
e-mail: redactie@molenwereld.nl.
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De Kloostermolen op Z-W (foto 10 oktober 2014).
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"Past het woord 'tool-kit' eigenlijk wel bij 
De Hollandsche Molen?", vraagt voorzit-
ter Nico Salm even voor de koffiepauze 
aan directeur Leo Endedijk. Die merkt 
op dat men ook wel het woord gereed-
schapskist had kunnen gebruiken, maar 
dat er in ieder geval een checklist is…. 
Ja inderdaad, ook het woord 'controle-
lijst' is natuurlijk niet meer van deze tijd en 
dus participeert De Hollandsche Molen 
ook op deze tijdgeest; een verslag van 
de jaarlijkse Molencontactdag, gehou-
den op 21 november jl. in zalencentrum 
Ambiance Houtlust te Amersfoort vol 
tool-kits, desk-research, good practices, 
maar nu eerst Back to the future.

Molentoekomst; daar draait het sinds 
een jaar natuurlijk allemaal op: het pro-
ject 'molentoekomst', gestart op de vo-
rige molencontactdag, ruim een jaar 
geleden en met als centrale vraag: 
"Hoe ziet het molenbehoud er in 2023 
uit?". Dan was er oktober jl. bij de RCE 
(Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) een 
themadag over de restauratiepraktijk 
bij molens: een bijeenkomst die qua 
thematiek enigszins in het verlengde ligt 
van het project 'molentoekomst'. Leo 
Endedijk startte zijn inleiding met een 
korte samenvatting van deze twee bij-
eenkomsten. Uitvoerige verslagen hier-
van heeft u respectievelijk kunnen lezen 
in Molenwereld 2014-2 en 2015-1. 

Onderzoek
Aagje Gosliga werkt sinds september 
voor De Hollandsche Molen en houdt 
zich zowel bezig met het deelproject 
financiën en organisatie als met het 
enigszins omstreden onderwerp her- en 
nevenbestemmingen. Om met dat eer-
ste te beginnen: de molens staan er 
goed bij, de restauratieachterstand is 
teruggelopen tot rond de 10%. Er zijn in-
middels wel wat veranderingen, zo heeft 
iedere provincie zijn eigen regelingen, 
dus is de vraag: kunnen we van elkaar 
leren? Ongetwijfeld.

Met betrekking tot de instandhouding 
van molens komt er een onderzoek. Het 
voorbereidend traject daartoe loopt 
momenteel, in februari volgt een enquê-
te onder moleneigenaren en in maart 
zullen de resultaten hiervan worden 
voorgelegd aan de molenadviesraad. 
Op het slotcongres in juni wordt dan een 
tool-kit (digitaal uiteraard) en een rap-
port gepresenteerd. 

Centrale vragen in dit onderzoek luiden:
· Wat heeft u (als moleneigenaar) de 

komende jaren nodig voor uw molen?

· Hoe moet het molenbehoud in 
Nederland de komende 10 jaar ge-
financierd worden om minimaal het 
onderhoudsniveau van 2014 vast te 
houden?

· Is de huidige organisatie van het 
molenveld daarop voldoende afge-
stemd?

· Het in kaart brengen van financiers 
en regelingen (niet zozeer een vraag, 
maar wel essentieel voor een toe-
komstvisie: '10 jaar terug kijken om 10 
jaar vooruit te kijken').

·
Kortom: De Hollandsche Molen vraagt 
het molenveld om mee te denken over 
de toekomst van het molenbehoud in 
een breed kader. Niet onbelangrijk: op 

3 juni is er een slotcongres ook wel toe-
komstcongres genoemd.

Free-choice
Werden we bij de vorige bijeenkom-
sten van te voren nog in een groep in-
gedeeld indien er iets te discussiëren 
viel; vandaag hanteert De Hollandsche 
Molen de zogenaamde free-choice: Bij 
aankomst mogen de deelnemers zelf 
kiezen over welk onderwerp men gaar-
ne in conclaaf wil gaan. Men kan kie-
zen uit een werkgroep Vrijwilligersbeleid 
onder leiding van Nicole Bakker, een 
werkgroep Molenbiotoop onder leiding 
van Mark Ravesloot en een werkgroep 
Herbestemming onder leiding van Aagje 
Gosliga, voornoemd. 

Molencontactdag 2014
- A C T I V I T E I T E N -

Willem Roose

Aagje Gosliga: meer nevenfuncties dan herbestemmingen (foto Willem Roose).
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Schrijver dezes kiest voor laatstgenoemde 
werkgroep, omdat het altijd zo lekker veel 
reuring oproept; "En dan gaat het meer 
over nevenfuncties dan over herbestem-
mingen", sust Gosliga op voorhand. Er 
komt nader onderzoek (waarover straks 
meer), maar uit oriënterend onderzoek / 
een eerste inventarisatie is reeds geble-
ken dat veel molens al een nevenbe-
stemming hebben. Van de onderzochte 

molens heeft een derde een winkel(tje) 
en in de helft van deze molens worden 
rondleidingen verzorgd. Jawel, ook dat 
is strikt genomen een nevenbestemming 
en zo klinkt dat woord al een stuk minder 
eng. Gosliga benadrukt de waarde die 
De Hollandsche Molen hecht aan de me-
ning van het molenveld: "Wij hebben uw 
mening hard nodig". Welnu, die mening 
mogen we geven, want aan de deelne-

mers wordt hun visie gevraagd over een 
vijftal recent uitgevoerde herbestem-
mingsplannen (nee, névenbestemmings-
plannen!), te weten:
· Kilsdonkse Molen, Heeswijk-Dinter (be-

zoekerscentrum; naast de molen voor 
alle duidelijkheid)

· Molen Hunsingo, Onderdendam, (res-
taurant, B&B, vergaderruimte)

· Jan van Arkel, Arkel (bedrijfsruimte, 
trouwlocatie)

· Waarlandse poldermolen, Waarland 
(museum)

· Oostzijdse molen, Abcoude (B&B)
·
Over laatstgenoemde molen ontstond 
recent enig tumult in de digitale media. 
Hij zou niet meer draaien sinds zijn neven-
bestemming, maar dat berust op onjuis-
te informatie, zo laat een vertegenwoor-
diger van de eigenaar (Het Utrechts 
Landschap) weten aan Molenwereld. 
Doch dit even ter zijde.

De deelnemers (opgedeeld in zes 
groepjes) dienen een antwoord te for-
muleren op de volgende vragen:
· Wat vindt u de beste en minst ge-

slaagde herstemming (c.q. nevenbe-
stemming)? En waarom?

· Wanneer is een her- of nevenbestem-
ming volgens u geslaagd?

· Welke factoren zorgen ervoor dat een 
her- of nevenbestemming slaagt?

Om een antwoord te formuleren op de 
eerste vraag zijn van alle vijf de projec-

Nevenbestemmingen zijn niet nieuw. Volgens molenaar Arie Kluit hadden alle Rotterdamse 
korenmolens een winkel, waarin meel, grutterswaren en aanverwante artikelen werden ver-
kocht. De gevel van de winkel van De Blaauwe Molen (met Jugendstilkenmerken) springt er 
wel heel erg uit. Op het raam een reclame voor 'prima Zeeuwsche roggebloem'. Nadat de 
meelfabriek verplaatst was naar de Struisenburgdwarsstraat bleef de winkel bestaan tot aan het 
bombardement van 14 mei 1940, waarbij de onttakelde molen uitbrandde. De foto is van voor 
1905, het jaar waarin het Pompenburg werd gedempt (foto coll. Gemeentearchief Rotterdam). 
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Een nieuwe functie eist veelal een enorme tol van het echte moleninterieur, zoals hier 
in Onderdendam, maar ook in dit opzicht gaat de kost voor de baat uit (foto H. Noot, 18 
april 2009).

Uithangbord van de molen in Onderden-
dam met de vermelde nevenbestemmingen
(foto H. Noot, 10 juni 2005).
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ten fotocollages inclusief een toelichting 
opgehangen aan de wanden van de 
vergaderzaal. Via stickers (met nrs. 1 t/m 
5) moeten de groepjes (als het even kan 
eensgezind) een waardeoordeel ge-
ven over de projecten. Vindt men een 
project compleet waardeloos, dan kan 
men er altijd nog een sticker met de 'X' 
bij plakken.  

De uitkomsten zijn zéér uiteenlopend; een 
echte 'winnaar' kan niet worden aange-
wezen, evenmin als een echte 'verliezer'. 
Dat heeft te maken met uiteenlopende 
meningen, enige verwarring (geeft men 
het beste project nu de 'nummer 1' of het 
maximale aantal punten van 5?) en de 
essentiële vraag of men het behoud van 
historische waarden of juist de maximale 
commerciële waarden (wat brengt het 
meeste op?) laat prevaleren. In die laat-
ste categorie scoren Onderdendam en 
Arkel erg goed, terwijl Kilsdonk en vooral 
Waarland hoog scoren als het gaat om 
behoud van historische waarden.

Tijdens de aansluitende discussie wordt 
(niet voor de eerste keer) geopperd dat 
men toch vooral niet moet doorschieten 
met herbestemmingen: afgelegen pol-
dermolentjes kúnnen simpelweg niet her-
bestemd worden. Inderdaad, afgezien 

van een enkele rondleiding, zijn her-
bestemmingen hier inderdaad onmo-
gelijk; zo'n driekwart van bijvoorbeeld 
het Friese molenbestand zal nooit voor 
enige vorm van herbestemming in aan-
merking komen.

 (boven) In de pittoreske dorpskern van
Onderdendam resteerde van de eens zo fraai 
gelegen koren- en pelmolen niet meer dan 
de onderbouw (foto H. Noot, 30 mei 2004). 

(onder) Dankzij een enorme krachtsin-
spanning slaagde de Molenstichting Onder-
dendam er in om van de stomp weer een 
volwaardige molen te maken onder gebruik-
making van het achtkant van de molen van 
Slaghekke uit Rijssen en mede dankzij sub-
sidies van de EU, de gemeente en de provin-
cie (foto H. Noot, 30 mei 2009). 

- A C T I V I T E I T E N -

Nevenbestemmings-
projecten beoordelen… 
(foto Willem Roose). 

… en punten geven 
(foto Willem Roose).

De molen van Waarland met het 'Molenhuijs' (foto Donald Vandenbulcke, 12 augustus 2012)
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Dient andermaal te worden benadrukt 
dat De Hollandsche Molen hier nog 
geen positie heeft ingenomen; men 
tast slechts de mogelijkheden af en is 
vooral benieuwd wat het molenveld 
er zélf van vindt. Dat veel herbestem-
mingen (woningen, restaurants) in het 
verleden helemaal niet tot duurzaam 
behoud (eerder tot verval) van molens 
hebben geleid, is correct, maar er is één 
groot essentieel verschil: waren het in 
het verleden particulieren die 'gewoon' 
een leuk(e) woning of restaurant wilden 
hebben – en de molen op de koop toe 
namen -, nu zijn het de molenorganisa-
ties zelf (veelal stichtingen) die juist het 
molenbehoud zélf als uitgangspunt ne-
men en vervolgens op zoek gaan naar 
een geschikte her- of nevenbestemming 
(ten einde geld te kunnen genereren 
vóór dat molenbehoud).

- A C T I V I T E I T E N -

Een grote molen als de Jan van Arkel biedt door zijn ruimte, met name onder de ba-
lie, ontegenzeggelijk gelegenheid tot allerhande activiteiten die zelfs te vermarkten is. 
Bij een kleine Zeeuwse grondzeiler-korenmolen ligt het wel even anders (foto Donald 
Vandenbulcke, 1 september 2010). 

Een historische nevenbestemming: recla-
mezuil. Juist wordt een nieuwe reclame 
aangebracht op De Hoop aan de Coolsingel 
in Rotterdam. Een dergelijk gebruik van een 
molen nu zal niet algemeen worden gewaar-
deerd, hoe 'historisch' het gebruik ook moge
zijn (ansichtk. coll. jsb).

Een nevenbestemming is voor een molen als deze tjasker van de Bonne Brekken in 
Nijetrijne in de praktijk uitgesloten (foto H. Noot, 12 mei 2007). 
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We gaan gelijk door naar de evaluaties 
van de andere werkgroepen:

Omgevingswet
De werkgroep Molenbiotoop heeft zich 
onder leidding van Mark Ravesloot ge-
bogen over de vraag "Is er toekomst 
voor de molenbiotoop?". Drie punten 
springen er uit:
· Omgevingswet; deze nieuwe wet 

gaat in de nabije toekomst 15 (!) be-
staande wetten vervangen en moet 
het dus voor de burger veel eenvou-
diger gaan maken. De Hollandsche 
Molen staat hier niet onwelwillend te-
genover; het wordt simpeler, dat be-
tekent minder regels en dat is op zich 
goed. Er is echter ook een gevaar: er 
kan minder worden vastgelegd over 
(bijvoorbeeld) de biotoopregels zo-
als in het huidige bestemmingsplan. 
De ontwikkelingen kritisch volgen, het 
molenveld informeren en bijeenkom-
sten organiseren over toekomstige 
ontwikkelingen, zo luidt het devies.

· De rol van de gemeenten ('waar de 
burger en de overheid elkaar ontmoe-
ten') wordt groter en juist zij spelen een 

- A C T I V I T E I T E N -

De molen van Edens in Winschoten omstreeks 1960 met links van de molen het silopand 
en rechts de vroegere meelfabriek. De twee panden zijn nu gesloopt en de molen is enkele 
meters verhoogd. De sloop van beide panden is ongetwijfeld ingegeven door het molenbe-
leid van bijna een halve eeuw geleden dat zich kenmerkte door het najagen van stereotiepe 
molenbeelden. Daardoor ging niet alleen molen- en bedrijfshistorie verloren, maar liet 
men ook de kans ontsnappen voor een herbestemming van deze panden die bij zou dragen 
tot het in stand houden van het geheel.

Mark Ravesloot: is er toekomst voor de molenbiotoop? 
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cruciale rol in de ruimtelijke ordening. 
Het is nu de taak van De Hollandsche 
Molen om het belang van de molen-
biotoop naar de gemeenten over te 
brengen, juist nu de regelgeving op 
de schop gaat.

· Er is een vernieuwde website (www.
molenbiotoop.nl) maar slechts weini-
gen blijken er nog mee bekend te zijn; 
werk aan de winkel dus.

Hoewel Ravesloot toegeeft dat de es-
sentiële vraag niet beantwoord is tijdens 
de discussie, moet er met een plan van 
aanpak en overleg met 'sleutelfiguren' 
wel degelijk een toekomst voor de mo-
lenbiotoop zijn.

Desk research
De werkgroep vrijwilligersbeleid had zich 
ondertussen onder leiding van Nicole 
Bakker gebogen over de vraag: 'Hoe 
zorgen we ervoor dat we over tien jaar 
voldoende gekwalificeerde vrijwilligers 
hebben ?'.

Om een antwoord op deze vraag te for-
muleren zijn er inmiddels bijeenkomsten 
in de meeste provincies gehouden. De – 

soms wat de hand liggende - conclusies 
luiden:
· Voldoende vrijwilligers zijn essentieel
· Doe prikkelende activiteiten
· Organisatie rond molen en molenaar 

is van groot belang voor draagvlak en 
werving ('Je kunt het niet alleen')

· Jongeren zijn de toekomst
· Er is een goed vrijwilligersbeleid nodig
· Creëer draakvlak bij alle betrokkenen 

(overheid, fondsen, bestuurders etc.)
· Enthousiasmeren is de basis
· 'loopbaan denken': bijvoorbeeld van 

winkelhulp tot molenaar.
Maar er zijn ook onderzoeken gedaan. 
Via zogenaamd 'desk-research' heeft 
men onderzocht wie de donateurs pre-
cies zijn die geld schenken aan molenor-
ganisaties. Verder: wat zijn hun drijfveren 
en wat zijn hun wensen?

Er is daarnaast een enquête gehouden 
onder molenvrijwilligers: Wat doen zij 
precies en wat willen zij? Hoeveel tijd be-
steden zij aan hun vrijwilligerswerk, wat is 
hun motivatie en waar liggen eventuele 
knelpunten?
Ten slotte heeft ook TNS/NIPO een enquê-

te gehouden over vrijwilligerswerk onder 
1300 'gemiddelde gewone Nederlanders': 
wat is hun bekendheid met molens en hun 
eventuele betrokkenheid met molens? 
Is men bereid tot vrijwilligerswerk op een 
molen en, zo ja, wat zou men dan precies 
willen? 

De zeer uitgebreide uitkomsten van 
deze onderzoeken zijn te vinden op de 
website van De Hollandsche Molen:
www.molens.nl en dienen natuurlijk slechts 
één doel: het zorgen voor voldoende ge-
kwalificeerde vrijwilligers over tien jaar. De 
uitkomst dat het vrijwilligersbestand ver-
grijst mag een schot voor open doel zijn, 
er is daarom nog veel te doen:
· Meer bijeenkomsten in het land orga-

niseren
· Interviews met experts en andere 

vrijwilligersorganisaties zoals De Zon-
nebloem

· Interviews met (grote) molenorganisa-
ties

· Conclusies en stappenplan

Molen-poll
Na de evaluaties van de werkgroepen 

- A C T I V I T E I T E N -

Nicole Bakker: op zoek naar voldoende gekwalificeerde vrijwilligers (foto Willem Roose). Walter de Koning: Praktische tips voor     vakkundig herstel (foto Willem Roose).
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attendeert Leo Endedijk de deelnemers 
op de poll zoals deze te vinden is op mo-
lens.nl. Steeds is er een prikkelende stel-
ling waarop slechts twee antwoorden 
mogelijk zijn. 
Ja, dat is ongenuanceerd geeft Endedijk 
toe, maar de nuance volgt in een later 
stadium wel en bovendien – het moet 
nog maar eens extra gezegd worden – 
neemt De Hollandsche Molen op dit mo-
ment nog geen stelling in.

Via hand opsteken peilt Endedijk alvast 
de stemming onder deelnemers van de 
Molencontactdag. 

Stelling 1: wie gaat molenbehoud straks 
betalen, de overheid (60%) of de sa-
menleving (40%)? 

Stelling 2: herbestemming is noodzake-
lijk voor het toekomstige molenbehoud; 
eens (40%) of oneens (60%). 

Ook de deelnemers van deze contact-
dag hebben dus nog niet echt een (ge-
zamenlijke) stelling ingenomen. 

Middagprogramma
"Wat vindt u tot dusver van?", vraagt 
voorzitter Nico Salm aan de zaal. Ja, het 
is een goed gevulde Molencontactdag 
tot dusver, maar – enig kritiekpuntje – het 
zijn eigenlijk teveel onderwerpen in te 
weinig tijd. Ook het middagprogramma 
heeft een strakke spanningsboog; indut-
ten doen we wel een andere keer.

Het woord is aan Walter de Koning, 
directeur van de stichting Erkende 
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 
(ERM): een oorspronkelijk vanuit het 
bedrijfsleven opgerichte organisatie 
die sinds 2010 (ook) geld ontvangt van 
de RCE voor het ontwerpen en actueel 
houden van richtlijnen; 'praktische tips 
voor vakkundig herstel', zoals De Koning 
het bondig formuleert.

Om met een praktijkvoorbeeld te begin-
nen: bij controleurs en toezichthouders 
van bouw- en woningtoezicht van de 
gemeente is vaak geen of onvoldoende 
vakkennis aanwezig als het gaat om 
monumenten. De ERM biedt een ruime 
handleiding voor het restaureren en 

herstellen van monumenten en organi-
seert daarnaast ook kennisbijeenkom-
sten speciaal voor de ambtenaren van 
bouw- en woningtoezicht. Heel kort door 
de bocht: de ERM is er voor het toegan-
kelijk en vindbaar maken van kennis.

Het is voor de helderheid van dit verslag 
wellicht zinvoller om te focussen op de in-
teractiviteit tussen de zaal en De Koning, 
in plaats van het – zeer lange – betoog 
van laatstgenoemde hier integraal weer 
te geven. Zo wordt – niet geheel ten on-
rechte – opgevoerd dat richtlijnen altijd 
zeer algemeen zijn en is het de vraag 
of de ERM hiermee niet handelt in strijd 
met lokale gebruiken en materialen? De 
Koning benadrukt dat hij goed begrijpt 
dat bepaalde zaken in Friesland anders 
worden gedaan dan in Noord-Brabant: 
"Kiezen doet u zelf". Het ERM is er boven-
dien niet om nieuwe verordeningen te 
maken: "We hopen juist nieuwe verorde-
ningen te voorkomen". 

DHM-voorzitter Nico Salm merkt op 
dat er al héél veel regels zijn en of de 
ERM niet méér regels in de hand werkt. 

- A C T I V I T E I T E N -

Nico Salm: Wat vindt u er toch dusver van? (foto Willem Roose).Walter de Koning: Praktische tips voor     vakkundig herstel (foto Willem Roose).
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Verder vraagt hij zich af of het zinvol is 
om de (ERM)certificering te koppelen 
aan de BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring 
Instandhouding Monumenten; we ko-
men hier straks nog op terug). Om met 
die laatste suggestie te beginnen, de 
Koning pleit hier niet voor: "men hoeft 
niet verplicht gecertificeerd te zijn om 
gebruik te kunnen maken van de richt-
lijnen volgens de RCE" en verder spreekt 
hij over "logische stappen in het denken". 
Waarmee hij direct ingaat op de angst 
voor nóg meer regels: "Wij verbinden 
kwaliteitsrichtlijnen, we zijn er niet om on-
duidelijkheid te scheppen door meer of 
teveel regels, maar juist om duidelijkheid 
te scheppen. Wordt er eens afgeweken 
van een richtlijn, prima, maar schrijf dat 
dan wel op".

Helder? Voor meer informatie over de 
ERM, ga naar de zeer uitgebreide web-
site www.monumententoezicht.nl 

Veiligheid
"Daar is t'ie weer", glimlacht Mark 
Ravesloot aan het begin van zijn pre-
sentatie over veiligheid. Het onderwerp 
werd tijdens de Molencontactdag van 
2010 op de agenda gezet, maar zal ook 
daarvoor al eens besproken zijn, evenals 
dat het onderwerp ook in de toekomst 
nog vaak zal terugkeren.

"Is uw molen veilig? Het antwoord is nee 
en dat zal deze ook nooit worden", zo 
klinkt het opvallend eerlijk ergens halver-
wege Ravesloots betoog; een molen is 
als werktuig gebouwd, dus moeten we 
de risico's erkennen en daar naar han-
delen. Misschien heeft molen De Koe 
in Ermelo inmiddels al de ultieme op-
lossing voor alle veiligheidsproblemen: 
Beneden in de molenwinkel wordt op 
een beeldscherm het volledige produc-
tieproces weergegeven op de hoger 
gelegen etages: "Immers als de molen 
draait kunnen daar i.v.m. de veiligheid 
geen bezoekers toegelaten worden" (ci-
taat Gildebrief no.4, december 2014).

Maar goed, laten we de sfeer niet 
meteen bederven. Er is inmiddels 
een 'werkgroep veiligheid' opgericht 
met daarin afgevaardigden van De 
Hollandsche Molen, het Ambachtelijk 
Korenmolenaars Gilde, het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars en het Gild Fryske 
Mounders, almede de onafhankelijke 
veiligheidsdeskundige Hay Janssen. Dit 
heeft al tot de volgende concrete zaken 
geleid:
· Gemeenschappelijke website opge-

zet (waarover straks meer)
· Ongevallenregistratie in de lucht
· Introductie veiligheidscoaches (die 

bijvoorbeeld kunnen helpen met het 
invullen van de RI&E en overal 'waar 
bedrijfsblindheid op de loer ligt')

·
Dát het onderwerp veiligheid serieus ge-
nomen moet worden blijkt overigens wel 
uit de feiten sinds 2011:
· Twee dodelijke slachtoffers

Gevelsteen in de voormalige molen van Hut in Bedum die melding maakt van het veronge-
lukken van de molenaar. Dodelijke ongelukken in en met molens zijn sinds eeuwen bekend. In 
kranten en tijdschriften uit voorbije jaren worden ze vaak vermeld. De gevelsteen is nu binnen 
in het bankgebouw ter plaatse opgenomen. (foto W.O. Bakker, 1961, coll. L. Groenewold) .

De molen beleven via videocamera's in De Koe in Ermelo (zie Molenwereld 2014-11-382; 
foto Frans Callenbach, 13 juli 2013).

Soms lopen zelfs grote ongelukken met molens wonderbaarlijk goed af, zoals hier bij De 
Nieuwe Molen in Veenendaal die op 9 maart 2002 zijn kruis afmaalde. Zo'n goede afloop is niet 
gegarandeerd en ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen (foto Willem Roose, maart 2002).
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· Twee ernstig gewonden
· Eén verongelukte molen
· Twee roedebreuken
· Onbekend aantal ongelukken met let-

sel en schade

Na een kort woord over de wettelijke 
aansprakelijkheid met betrekking tot 
veiligheid, gaat Ravesloot nader in op 
de RI&E ('risico-inventarisatie en –evalu-
atie'). Er is inmiddels een nieuwe editie 
verschenen die voor 550 molens is aan-
geschaft. Dat is aardig, maar wordt hij 
ook daadwerkelijk uitgevoerd en is er 
een plan van aanpak opgesteld? Vindt 
er regelmatig overleg tussen de mole-
naar en de moleneigenaar plaats? Uit 
de voordracht blijkt dat Ravesloot de 
vragen niet op voorhand met 'ja' zal be-
antwoorden…
 
Nog iets over de gezamenlijke nieuwe 
website (link via molens.nl); deze biedt:
· Nuttige informatie
· Good practices (in goed DHM-jargon)
· Adressen veiligheidscoaches
· Ongevallenregistratie
·
Er zijn momenteel 1 á 2 veiligheidscoa-
ches per provincie en hun adressen zijn 
te vinden via de website van het GVM. 
De ongevallenregistratie gebeurt ano-
niem; het is vooral bedoeld om er lering 
uit te trekken en alleen Hay Janssen 
heeft toegang tot de database.

Uit de zaal komt het verzoek voor meer 
openheid over de toedracht van grote 
ongelukken. Dat blijkt lastig: de onder-
zoeken duren vaak lang, er zijn veel par-
tijen bij betrokken en het is een verze-
keringskwestie. Een suggestie over een 
bijna-ongevallen-registratie 'kunnen we 
meenemen'.

De volgende stappen die ondernomen 
worden zijn:
· Het ontwikkelen van een lesbrief over 

veiligheid (Wanneer? 'Dat is moeilijk te 
zeggen');

· Veiligheidsbeleid van de vier samen-
werkende partijen op papier vastleg-
gen.

Actualiteiten
Wie denkt dat het laatste onder-
werp het luchtige onderdeel van de 
Molencontactdag wordt, komt bedro-
gen uit. Leo Endedijk geeft een overzicht 
van actuele onderwerpen met betrek-
king tot het molenbeleid van de rijks-
overheid en dat is nogal wat…

BRIM
Sinds 2013 is de BRIM een pure onder-
houdsregeling en heeft dus geen betrek-
king meer op restauratiesubsidie. Ruim 
800 molens maken thans gebruik van 
de regeling , waarvoor op molengebied 
een uitzondering is gemaakt, dat wil 
zeggen: de maximale kosten bedragen 
€ 60.000,- waarvan dan 50% subsidiabel 
is. Endedijk waarschuwt moleneigena-
ren om niet een te hoge begroting in te 

dienen; in 2013/2014 zijn 63 molenaan-
vragen afgewezen en het is sowieso de 
vraag of er voldoende subsidie is voor 
alle monumenten in de komende zes 
jaar. De RCE en het OC&W gaan samen 
met de FIM (Federatie Instandhouding 
Monumenten) kijken of er voldoende 
budget is. De minister geeft hierover vol-
gend jaar duidelijkheid.

Restauraties via provincies
Er is een jaarlijks restauratiebudget van 
20 miljoen euro beschikbaar dat gede-
centraliseerd naar de provincies gaat. 
De hoop/bedoeling is dat provincies 
daar zelf geld bijleggen of anderszins 
een eigen financieringsregeling creëert. 
Uit een bestuurlijke evaluatie is onder 
andere gebleken dat er grote verschil-
len zijn tussen de provincies en dat mo-
leneigenaren veel zelf uit moeten zoe-
ken. Het percentage subsidie vanuit de 
provincie daalt sowieso fors en met een 
dergelijk beperkt budget is inventiviteit 
vereist om aan de voorwaarden te vol-
doen. Endedijk vreest dat groot onder-
houd wel eens in de knel kan komen als 
er bijvoorbeeld nieuwe roeden nog zijn 
of het achtkant van nieuw riet moet wor-
den voorzien.

POM-status
Na een korte uiteenzetting over de ver-
antwoording van subsidies komt de zo-
genaamde 'POM-status' ter sprake. Dat 
staat voor Professionele Organisatie 
voor Monumentenbehoud en deze sta-
tus kan bij het rijk worden aangevraagd 
indien men minimaal 20 monumenten 
in eigendom heeft. De voorwaarwaar-
den om aan zo'n status te voldoen zijn 

recent aangescherpt en tegelijkertijd 
wil men organisaties mét zo'n status voor 
gaan trekken bij de verdeling van BRIM-
subsidies.

Strikt genomen heeft geen enkele molen-
organisatie momenteel de POM-status; 
Het Utrechts Landschap (als beheerder 
van vele molens in die provincie) had 
die status wel, maar zal deze gezien de 
aangescherpte voorwaarden opnieuw 
moeten aanvragen. Ook de Rijnlandse 
Molenstichting, de SIMAV en Stichting 
De Fryske Mole heeft inmiddels een der-
gelijke aanvraag gedaan. Een beslissing 
hierover wordt binnenkort verwacht. 

Cruciaal is de vraag: kunnen vrijwilligers-
organisaties (daar heeft de molenwe-
reld er immers veel van) aan de POM-
status voldoen? De Hollandsche Molen 
zal hierover met verschillende organisa-
tie in gesprek treden. De vereniging stelt 
zich hierbij op het standpunt dat men 
zeker niet tegen professionalisering van 
de sector is, maar wel tegen het voor-
trekken van organisaties met de POM-
status. Wordt vervolgd.

Erfgoedwet
Last but not least: na heel veel gelob-
by is de herbouwde molen Windlust in 
Burum dan toch op de monumenten-
lijst geplaatst. Het zou wel eens de laat-
ste 'replica' kunnen zijn die dit lot heeft 
ondergaan, want volgend jaar (2015) 
treedt de nieuwe Erfgoedwet in werking 
en daarin komt een duidelijke aanscher-
ping als het gaat over deze 'replica's'. 
De Hollandsche Molen vreest een 'her-
selectie van monumenten' (en dus ook 

Leo Endedijk: terugblikken en vooruitblikken (foto Willem Roose). 

18e jaargang 2015 nr. 2|85 Molenwereld



- A D V E R T E N T I E S -

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix • Azobé • Noord Noors Grenen

A L M E N U M

Molenwereld 86  | 18e jaargang 2015 nr. 2

A D V E R T E R E N  I N  M O L E N W E R E L D

MOLENS ZIJN ONS ERFGOED!

Om dit alles te kunnen blijven volgen 
verschijnt er 11x per jaar'Molenwereld'.

U heeft de mogelijkheid om in dit 

magazine te adverteren en zo uw (molen)

steentje bij te dragen aan de verschijning 

van'Molenwereld'. Ook eenmalige 

advertenties kunnen geplaatst worden.

De opmaak voor de 
advertentie kan eventueel 
door ons (gratis) verzorgd 

worden.

Mail voor informatie naar:

adv.@molenwereld.nl

met betrekking tot molens). "Komt er een 
nieuw soort criterium voor replica's?", 
vraagt iemand in de zaal zich af. "Ik heb 
geen flauw idee", antwoordt Endedijk 
naar eer en geweten. Maar dát er ver-
andering aankomt is duidelijk. Er is van-
daag sowieso héél veel informatie op 
de deelnemers afgekomen; wellicht is 

dat ook de reden dat er van de afslui-
tende rondvraag weinig gebruik wordt 
gemaakt. Het was veel, heel veel, mis-
schien zelfs teveel… 

Een kleine 30 jaar geleden liep molen-
deskundige wijlen I.J. de Kramer hoofd-
schuddend door mijn molen (De Roode 

Leeuw, Gouda) en beklaagde zich over 
'alle bouwvergaderingen en werkbe-
sprekingen die tegenwoordig nodig 
schijnen te zijn' (De Molenaar 1986-9). 
Het is er onderhand niet bepaald min-
der op geworden, eerder meer, véél 
meer. Bij De Hollandsche Molen weten 
ze waarom: Times are changing…. 

De papiermolen De Schoolmeester in Westzaan na een recente roedenbreuk. Stel dat deze molen erger overkomt, een totaalschade, is de 
herbouwde molen dan 'slechts een replica of houdt hij dankzij zijn unieke karakter als enige windpapiermolen toch de monumentale sta-
tus? Hopelijk wordt het vraagstuk nooit acuut (foto Abel van Loenen, 14 maart 2014). 
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BON

gaat voor u OPEN!!!!

B O N
"JA1, ik meld mij aan als abonnee op de 'MOLENWE RELD'.

❑ "volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2015. 

❑ "volgens bovenstaande aanbieding, maar wens van 2015 alleen de nummers...................... te ontvangen.

❑ "JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van €........ Ik maak mijn donatie over op 

ING: NL86 INGB 0004 5069 35 of Rabobank: NL16 RABO 0375 0308 67 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

Als / ❑ molenliefhebber / ❑ beroepsmolenaar / ❑ molenmaker / ❑ vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal geïnteresseerd in:

...............................................................................................................................................................................................................................................................
           Handtekening:
Afzender (s.v.p. in drukletters) 

Als welkomsgeschenk wil ik graag: ❑ Het boek Molenaarsverleden / ❑ Het boek Geef ons de ruimte ontvangen.1

Naam:.................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

Deze bon of een kopie ervan kan, inge stuurd worden aan: 

St icht ing MOLENWERELD Moerdi jkstraat 39 2751 BE Moerkapelle
1. s.v.p. aankruisen hetgeen door u gewenst wordt.
2. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is.

✂

 

PRACHTBOEKEN 
CADEAU! ! !

En nog
korting toe!!!

Al vijftien jaar is Molenwereld het blad bij uitstek op molengebied voor honderden molenliefhebbers 
met veel nieuws, reportages en allerhande artikelen, rijk geïllustreerd en goed verzorgd. 

Meer dan 175 nummers en 
VIJFTIEN JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 

Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement 
naar keuze, het boek Molenaarsverleden of Geef ons de ruimte, 50 jaar Rijnlandse Molenstichting! 
Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina' s, 
terwijl Geef ons de ruimte, het gedenkboek van de Rijnlandse Molenstichting is en 192 pagina's telt. 

Bovendien kost u een abonnement over 2015 geen € 47,50 maar € 38,50 indien u alle elf nummers van 
die jaargang wenst te ontvangen. 
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst € 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs € 38,50 - 8 x € 3,50 = € 10,50. 

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op twee manieren:

1.  Door het nemen van een abonnement. 
 Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch verlengd tenzij
 een abonnement uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar schriftelijk wordt 
 op gezegd.

Abonnementsprijs: Nederland: € 47,50 per jaar (incl. 6% BTW). 
   Overig Europa: € 65,- per jaar (incl. 6% BTW). 
   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 in Nederland ontvan gen het blad gratis bij een 
 minimum-donatie van € 62,50.




