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UITNODIGING:

Het bestuur van de Molenwerkgroep heet u van harte welkom op de
jaarlijkse Nieuwjaarsvisite op 2 januari as. Zoals gebruikelijk is deze
van 10.00h tot 12.00h in Molen Edens te Winschoten. Wees op tijd om
de Nieuwjaar toespraak van onze voorzitter niet te missen!!

UITNODIGING!!

De penningmeester nodigt u allen uit, als u dat nog niet heeft gedaan,
om uw contributie snel over te maken. Is dit niet gebeurt voor 1 maart
2016 dan zal hij een acceptgiro uitschrijven voor een hoger bedrag.
Hoedt u voor deze aanslag.

Muldersnijs 2015-4

pagina 3

Muldersnijs 2015-4

pagina 4

Op 8 september heeft Bertran Platen met succes het examen gedaan op de
Jantina Hellingmolen te Aalden en kan zich nu gediplomeerd molenaar
noemen.
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Verslag van een molenweekend van vrijdag 26 t/m zondag 28 juni 2015
(Vervolg van de vorige aflevering)
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“De Drie Lelies” is een in 1767
gebouwde ronde stenen
grondzeiler, i gebouwd om als
korenmolen door het leven te
gaan. Het eerste wat opviel bij het
naderen van de molen was de fraai
vorm gegeven gevelsteen boven
de oostelijke deur met een
afbeelding van drie lelies en de
volgende tekst: DEN EERSTE STEEN
GELEYT OP DEN 4 MEY DOOR
TEUNTJE VAN DER LELY. Maar aan
deze steen is een triest verhaal
verbonden. Korte tijd later, in
datzelfde jaar 1767 werd Teuntje
getroffen door de draaiende
wieken van de molen en overleed
aan de gevolgen daarvan. Binnen
in de molen op de begane grond
stond de jonge vrijwillige molenaar
Luc Ruijgt aan de licht. Op de eerste zolder ontmoette ik Bart Dooren van
korenmolen “De Hoop” uit Zoetermeer die druk bezig was het laatste graan in
het kaar naar het kropgat te leiden waar het door een koppel 16der
kunststenen werd vermalen. Het is altijd weer leuk om gelijkgestemden tegen
te komen, en Bart is er zo een. Praten, praten en nog eens praten over molens,
we zijn allebei bezeten van het 'wereldje', maar haast is geboden om ook nog
de andere twee molens te bezoeken die we op het programma hebben staan.
Doordat de molen in vol bedrijf was, wou ik de molenaars niet lastig vallen met
het stopzetten van de molen om een kijkje in de kap te kunnen nemen. Een
volgende keer dan maar. Wij vertrokken naar molen nr. 5 op onze route en wel
korenmolen “Korpershoek” in Schipluiden.
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Onderweg naar Schipluiden kwamen wij bij het buurtschap Gaag in de
Kralingerpolder, gelegen ten westen van de weg van Gaag naar Schipluiden,
een tweetal molenrestanten tegen. De eerste, de zogenaamde “Grote of Oude
Molen” is een vanaf de weg zichtbaar afgeknot wit restant van een ronde
stenen grondzeiler poldermolen. Deze molen is in 1752 gebouwd en in 1938
gesloopt. Tegenwoordig bevindt er zich een dieselgemaal in de romp.
(molendatabase nr. 86)
Het andere restant betreft de fundering van een voormalige achtkante
grondzeiler poldermolen genaamd “Kleine of Nieuwe Molen”. Deze molen is
gebouwd in 1832 en in 1938 gesloopt. (molendatabase nr. 156)
Aangekomen in Schipluiden (afgeleid van het riviertje de Leede, schip door de
Leede) zien we op een gegeven moment de met rietgedekte en met
vlaggenlijnen versierde achtkante grondzeiler korenmolen “De Korpershoek”
draaien (de molen dankt zijn naam aan de karpers die bij de molen paren en
kuit schieten). Het late bouwjaar van deze molen is 1950 en verdient daarom
enige toelichting, maar eerst iets over zijn voorgangers. Al sinds 1541 wordt er
melding gemaakt van een korenmolen op deze plaats. Een in 1625 gebouwde
molen brandde in 1865 als gevolg van blikseminslag tot de grond toe af. Bij de
herbouw ervan werd mogelijk gebruikt gemaakt van onderdelen van een
poldermolen uit Berkel. In 1945 viel ook deze opvolger ten prooi aan brand. In
zijn plaats kwam in 1950 de uit 1772 daterende korenmolen “De Jonge Pieter”
uit Leimuiden. Eind 1951 werd de herbouw afgesloten met een feestelijke
opening ter gelegenheid waarvan aan de noordzijde een gedenksteen met
opschrift werd ingemetseld met de volgende tekst:

DJJE@DLHC
UÜtÇw äxÄwx wx Éâwx ÅÉÄxÇ ÇxxÜ
`ttÜ äÜÉÄ|}~ wÜtt|à wx Ç|xâãx ãxxÜ
XxÜáà ãxÜ~ÄÉÉá |Ç _x|Åâ|wxÇ
`ttÄ |~ Çâ äÉÉÜ fv{|ÑÄâ|wxÇ
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Wx xxÜáàx áàxxÇ zxÄxzw ÉÑ DF Åx| DLHC
vÉÅ|à° {xÜuÉâã ÅÉÄxÇ ^ÉÜÑxÜá{Éx~
wÜA YA[A ex|}ÇwxÜá äÉÉÜéA ]AcA jxáàxÜÅtÇ áxvÜA
Bij de herbouw is er rekening mee gehouden dat een kleine vrachtauto de
molen binnen kon rijden, vandaar de hoge veldmuur met inrijdeur. De oude
molenaar G. van Leeuwen verwelkomde ons zittend vanachter een tafeltje
naar de ingang van de molen. Zijn zoon Hans leidde ons met veel geduld rond
in de molen. Op de begane grond zien wij een meelgoot van een zolder hoger
gelegen koppel 17der kunstmaalstenen en tevens een ijzeren silo van waaruit
het gemalen product (destijds veevoer?) uit voorraad opgevangen kon worden.
Verder aanwezig 2 regulateurs en een elevator, 2 mengketels en een
hamermolen op elektriciteit. De fraaie oorspronkelijk groen geschilderde baard
met gele rand en veel gesneden lofwerk met de opschriften: '1772', '1950' en
'KORPERSHOEK' is afgenomen en ligt ook op deze zolder en is geheel
eigenhandig vernieuwd door Hans. De originele, eveneens fraaie, baard van
“De Jonge Pieter”, is te bewonderen in molenmuseum “De Valk” te Leiden.
Verder is hier een sleepluiwerk te zien waarvan het loopwiel rolt over een
schijf welke eerder als bonkelaar dienst deed. Op de kapzolder aangekomen
zien we het bovenwiel met gietijzeren bovenas van het merk De Prins van
Oranje. Het gietjaartal is onbekend omdat enkele cijfers zich onder de
vulstukken bevinden. Te zien is het jaartal 187? De kap kruit over iets meer dan
40 nylon rollen en wordt in beweging gebracht middels een staart en kruirad.
De vang is een losse Vlaamse blokvang uit vijf stukken; vangbalk met haak;
vangstok en kneppel.
Tot onze grote verrassing stond de uit 1719 daterende ronde stenen
schepradpoldermolen “De Groeneveldse Molen” in de verte langs de
Groeneveldsche watering nog met vier volle zeilen op ons te wachten. Het
klopte dus precies wat de molenaar van “De Korpershoek” ons vertelde. Deze
molenaar weet schijnbaar niet van ophouden. Sinds 1450 moet er in deze
polder al een molen hebben gestaan. In 1620 bleek die (wip)molen in slechte
staat te verkeren maar voor een nieuwe was geen geld, dus werden er
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noodreparaties verricht totdat in 1719 de molen door bliksem werd getroffen
en geheel afbrandde. In datzelfde jaar is de huidige molen gebouwd voor f
2549,-. Tot 1960 werd uitsluitend op windkracht de Groeneveldsche Polder van
270 ha bemalen waarna er werd overgegaan op mechanische bemaling. Bij die
gelegenheid werden de roeden 1,95 m. ingekort aangezien deze niet over het
dak van het gemaaltje konden draaien. De molen stond vervolgens jaren stil en
raakte in verval. In de jaren tachtig van de vorige eeuw bleek dat de
bemalingscapaciteit vergroot moest worden: het gemaal kon het werk niet
meer alleen aan. Daarom werd het scheprad in de molen weer elektrisch in
bedrijf gesteld. In de jaren 1985/86 onderging de molen een ingrijpende
restauratie waarbij vooral veel werk nodig was aan de romp. Ook werd in de
jaren tachtig het
elektrisch
vijzelgemaal naast de
molen vernieuwd en
wel zodanig dat de
vernieuwde wieken
(met nu weer de
juiste lengte) weer
veilig over het dak
konden draaien.
Zonder rondleiding konden wij op ons dooie gemak de grote en ruime molen
op eigen gelegenheid bekijken. Alle gevaarlijke onderdelen in de molen waren
ruim en veilig afgezet. Op de begane grond zagen wij het grote houten
waterwiel welke zowel elektrisch- als wel op windkracht het ijzeren
binnenscheprad (doorsnee 5.92, breed 41 cm) in beweging kan brengen en
heeft een opvoerhoogte van 1,90 meter. Er tegenover is een fraai ingebouwde
molenaarswoning afgetimmerd welke nog is ingericht als vroeger. Op de eerste
zolder is nog een ouderwets ingerichte slaapkamer aanwezig. De laatste zolder
is de kapzolder. Hier aangekomen valt direct de gaffelvormige vangtrommel
op, ook wel 'gaffelvang' genoemd. Om de gietijzeren as van makelij Sterkman
& Zn Wed. A. met het asnummer 0129 uit 1861, zit een bovenwiel met losse
Vlaamse blokvang en bestaat uit vier stukken en heeft een vangbalk met haak.
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De kap kruit met 45 ijzeren rollen eronder en wordt met behulp van een staart
en kruirad op de wind gedraaid. We namen afscheid en fietsten via De Lier
weer richting onze camperplaats in Maassluis.
Onderweg naar Maassluis in
het gehucht De Lier staat de in
1717 gebouwde en in 1929
onttakelde ronde stenen
grondzeiler poldermolen van
de Blaker- of Oude Lierpolder,
ook wel “Oude Liermolen”
genoemd. De Oude Lierpolder
was 346 ha groot en werd
bemalen door twee molens. De
molen was uitgerust met een
scheprad van 5,0 m, 40 cm
breed en had een
opvoerhoogte van 1,30 m. De
molen had ijzeren roeden die
na de onttakeling verhuisd zijn
naar korenmolen “De
Graanhalm” in het Zeeuwse
Gapinge. De vlucht was 24,40
m. In 1929 werd er een
'Crossley' dieselmotor van 35/39 p.k. in de molen geplaatst. Dat bleek goed te
functioneren en dus werden wiekenkruis en staart- en binnenwerk verwijderd.
Vanaf 1977 is het gemaal onder beheer van het Hoogheemraadschap van
Delfland gekomen. De motor is op gezette tijden te bezichtigen, met name
tijdens de Nationale- en Westlandse Molendag. Tijdens ons bezoek was het
gemaal reeds gesloten.
Ondanks de pech met de fiets van vanmorgen, fietsten wij toch met een
voldaan gevoel weer richting Maassluis.
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Harmannus Noot
Haren
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Molendag Tielerwaard o.a bezocht zaterdag 14 november. Door Wim
De Vrijheid te Beesd is de eerste waar we van start gaan.Markante locatie voor
een ronde stenen grondzeiler op de dijk langs riviertje De Linge. Op 12 plaatsen
eromheen bevinden zich kruiringen i.p.v kruipalen. Een deel van de openbare
weg op de molendijk is afgezet zodat zonder zeil gedraaid wordt voor de prins.
Cees de Jong, bijna 23 jaar is hier de molenaar. Maar vanuit Beuningen zijn
Cornelis van Loon en Theo Rutten aanwezig om de honneurs waar te
nemen.De sfeer van het oude maalbedrijf is hier goed bewaard gebleven
gezien de aanwezigheid van een hamermolen, buil, jacobsladder.
Onder het genot van een kop koffie spreek ik met Jan van Rijnsbergen de
secretaris van Molenstichting Gelders Rivierengebied.
Vervolgen de route via de A2 in zuidelijke richting, over de Waal ligt sedert
1995 de Martinus Nijhof brug bij Zaltbommel.Nu de gelijknamige afrit en via de
Van Heemstraweg komen we om 13.00 u aan bij de Poldermolen
Zuilichem.Bewoond door molenaar Lenie van Beekhuizen en Winfried
Romp.We worden warm ontvangen en horen hun verhaal.Onderdelen van de
wipmolen die eerder op deze plaats stond zijn in het achtkant wederom
gebruikt. 1720 is het bouwjaar. De Wind is gekrompen dus kruien maar!! Da`s
lang geleden in een kruirad te hebben gelopen. Twee halve zeilen voorleggen
en dan toont het scheprad actie !Volgend jaar is het 40 jarig
molenaarsjubileum en verschijnt een boek over deze forse poldermolen.We
zijn nog steeds in Gelderland en deze molen ken ik uit mijn jeugd.
Op relatief korte afstand draait korenmolen De Hoop te Zuilichem.Andere keer
bezoeken want nu gaan we in mijn geboorteplaats Bruchem kijken. Zondag 29
november Sud West Fryslan kijken.
Rispenser molen te Easterein staat met twee halve zeilen te malen met 60
enden. Soms wat uitschieters .Meer collegamolenaars ; Robert Hofman, MariePauline Holman,Peter van Kuik, Margreet Versteeg ( nu niet actief als molenaar
). Frank Terpstra.
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Gezellig maken we t`met elkaar, je hoort weer ns wat.
Op de Aylvapoldermolen te Wommels is Johannes Rozenga aan het malen.
Deze molen is afkomstig uit Hallum en had daar de naam Vijfhuizen. Hij stond
in de weg voor de uitbreiding van een bedrijf en in deze polder wide een
stichting de molen terug nadat de oude door brand verloren was gegaan. De
huidige eigenaar is stichting de Fryske molen. Molenmaker Hugo en molenaar
Jacob Bijlstra van de Olifant te Burdaard zijn ook op bezoek. Het mooie
conische werk komt bij 40 enden ook goed tot zijn recht. De Wind krimpt
intussen en na het bijkruien trekt een bui langs de molen die voor een
uitschieter naar 60 enden zorgt.
Spinnenkopmolen De Klaver te Bolsward stopt vòòr 16.00 u vanwege de
weersvoorspellingen.
Was onze voorjaarsexcursie Alblasserwaard.
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De Westerse molen te Nieuw-Scheemda
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