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Verschillende molens zijn op zaterdag 11 mei D.V. open voor 
publiek: het is dan Nationale Molendag. Zo ook korenmolen 

De Kraai in Westbroek. Molenaar Ron Leeuwenkamp verheugt 
zich er al op. Maar De Kraai is meer dan een monumentale 

molen. Hij herbergt een Adullam-winkel én een unieke 
oldtimercollectie. De eigenaars vertellen hoe dat zo is gekomen.

Samen met zijn collega Paulien 
Wiersma is vrijwillig molenaar Leeu-
wenkamp vaak in de molen te vinden.  
Als de blauwe wimpel uithangt, is dat 
het teken dat bezoekers welkom zijn. 

De beide molenaars zijn – naar 
eigen zeggen – behept met het molen-
virus. Leeuwenkamp: „Ik kom uit de 
Zaanstreek en dan is dat wel een beetje 
te verklaren.” 

Paulien Wiersma kreeg ooit de 
smaak te pakken na een bezoek aan 
een molen. „Als molenaar laat je niet 
alleen de molen draaien, je verricht 
ook allerlei onderhoudsklussen. Maar 
het leukste werk is toch wel het uitleg 
geven over de molen en de werking 
ervan.” 

En dat bezoekers dat waarderen, 
blijkt uit opmerkingen in het gasten-
boek. Van ‘erg leuk om te kijken’ tot 
‘geweldige ervaring’. Ook een Afrikaan-
se bezoeker heeft genoten: ‘Dit was 
de eerste keer in zo’n windmill. Baie 
interessant en baie dankie!’ 

Oorspronkelijke staat
Staand op de stelling met een prach-

tig uitzicht op het omliggende land-
schap en in de verte de Domtoren van 
Utrecht, verhaalt molenaar Wiersma 
over de molen: „Aanvankelijk stond op 
deze plek een wipkorenmolen. Die mo-
len werd te klein en is toen vervangen 
door deze molen. Hij is afkomstig uit 
Amsterdam en deed er vanaf 1839 aan 

S  Vrijwillige 
molenaars 
Ron Leeuwen-
kamp en Pau-
lien Wiersma 
houden molen 
De Kraai draai-
ende. 
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de Brouwersgracht dienst. Per boot 
werd hij naar Westbroek overge-
bracht en in 1880 weer opgebouwd. 

De molen verkeert nagenoeg nog 
helemaal in originele staat. Wel wa-
ren er verschillende herstelbeurten 
en restauraties nodig.”

De zware houten balken in de 
molen hebben extra ondersteuning 
gekregen. Leeuwenkamp: „Voor het 
opwekken van elektriciteit was er 
een generator aangebracht. Maar die 
belastte de constructie van de molen 
te veel.”

Ook verschillende traptreden wor-
den ondersteund. Ze zijn zichtbaar 
door de tand des tijds aangetast, 
maar wel in stand gebleven. „Omdat 
de molen Rijksmonument is moet 
alles in oorspronkelijke staat blijven.”

Inclusief de molen
Gedurende 139 jaar waren vier 

generaties van het molenaarsgeslacht 
Schuurman eigenaar van De Kraai. 
In februari 2017 ging de molen over 
in handen van plaatselijke gara-
gehouder Alfred Colijn. Wat moet 

een garagehouder met een molen? 
„Ik kan mij die vraag voorstellen,” 
reageert Colijn, „en ik kan het ook 
uitleggen. Overdag ben ik druk met 
moderne auto’s, maar in mijn vrije 
tijd houd ik me bezig met oldtimers. 
Het restaureren van oude klassieke 
auto’s is iets prachtigs. 

Het is een enigszins uit de hand 
gelopen hobby. Het klussen aan die 
oude auto’s in mijn garagebedrijf gaf 
steeds meer problemen vanwege de 
te beperkte ruimte. Elke keer moes-
ten mijn vrienden en ik na afloop 
alles weer opruimen. Dat was lastig 

 Paulien Wiersma en Ron 
Leeuwenkamp zijn beiden 
behept met het ‘molenvirus’. 
„Het leukste werk is toch wel het 
uitleg geven over de molen.” 

en ook de stallingsruimte daar was 
veel te klein. 

Om die redenen zochten we naar 
een andere locatie en zo kwamen we 
bij de familie Schuurman terecht. Die 
wilde de loodsen bij de molen aan ons 
verkopen, maar dan wel met de molen 
erbij.” 

Adullam
Die voorwaarde was een bron van 

nieuwe ideeën. Colijn: „Mijn vrouw 
Clara is vrijwilliger voor Adullam. 
Zo kwamen we op het idee om de 
benedenverdieping van de molen ter 
beschikking te stellen aan het Adullam 
comité Maartensdijk.”

Dat kwam goed uit, vertelt voorzit-
ter van dit comité Gijsbert van Asselt. 
„We waren best in onze nopjes met het 
spontane aanbod om in de molen een 
winkel te mogen beginnen. Ons comité 
zet zich al meer dan dertig jaar in om 
door middel van allerlei activiteiten 
geld bijeen te brengen voor de gehan-
dicapte medemens. 

Vrijwilligers verkochten daarvoor 
onder meer allerlei artikelen vanuit 

 „De benedenver-
dieping van de molen  

is ter beschikking 
gesteld aan het  
Adullam comité”

ALFRED COLIJN 

  De originele 
traptreden 
zijn zichtbaar 
aangetast door de 
tand des tijds.
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hun huis. Dat liep goed, maar een extra centraal ver-
kooppunt erbij leek ons niet onwenselijk.”

Molenwinkel
Voor het zo ver was, moest er heel wat werk 

verzet worden. „Een tiental vrijwilligers hielp mee 
met zagen, timmeren en schoonmaken. Bovendien 
kregen we van een anonieme gever een fors bedrag 
voor de inrichting. In mei 2017 werd de winkel geo-
pend en sindsdien is de verkoop van onze artikelen 
aanzienlijk toegenomen.”

De molenwinkel is elke zaterdag van tien tot vier 
uur geopend. Clara Colijn: „We verkopen allerlei 
artikelen, zoals bakmeel, cadeau- en decoratiearti-
kelen, fotokaarten, speelgoed, snoep, honing, aloë 
Vera-producten en nog veel meer.” 

In een ruimte achter de winkel liggen ook kring-
loopartikelen op een nieuwe eigenaar te wachten. 
Ook het aanbod en de verkoop daarvan is boven 
verwachting. De inrichting en indeling is door 

een van de vrijwilligers op een bijzondere en heel 
smaakvolle manier verzorgd. 

Clara: „Bezoekers nemen regelmatig ook een 
kijkje op de stelling of op de zolderverdiepingen van 
de molen. En aan de lange tafel hier in de winkel 
wordt onder het genot van een kop koffie of thee 
met een heerlijke plak cake van hier in de molen 
gemalen tarwe, nog vaak gezellig nagepraat. 

Ook door fietsers. Die kunnen hier een gratis 
route krijgen voor een achttien kilometer lange 
fietstocht door deze omgeving. Hierdoor trekken we 
ook veel bezoekers van buiten de regio.”

Oldtimers
Dat laatste zal waarschijnlijk ook het geval zijn 

tijdens de komende Molendag. Als extraatje kan 
iedereen op die dag de oldtimers van Alfred Colijn 
bekijken. In een grote hal bij de molen staan ze 
netjes opgesteld. „De oudste dateert uit 1910 en het 
bijzondere van deze Sears is dat er geen gewoon 

 Fotobijschrift

 In een ruimte achter de molenwinkel 
wachten heel wat kringloopspullen op een 
nieuwe eigenaar.

 Gijsbert van Asselt, voorzitter van Adul-
lam comité Maartensdijk: „We waren best 
in onze nopjes met het aanbod om in de 
molen een winkel te mogen beginnen.”

 De 
molenwin-
kel trekt 
ook veel 
bezoekers 
van buiten 
de regio.

 Aan de lange tafel in de 
winkel wordt vaak nog 

gezellig nagepraat.
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 Garagehouder 
Dirk Colijn en zijn 
vrouw Clara. Hun 
bezigheden ko-
men nu samen in 
molen De Kraai.

stuur in zit, maar een stuurstang,” vertelt 
Colijn terwijl hij met de stang de wielen van 
de op een rijtuig lijkende automobiel heen en 
weer beweegt. 

Ook de andere motorvoertuigen van weleer 
zien er prachtig uit. De liefhebbers kunnen 
hun hart ophalen bij het zien van de oude 
merken als Buick, Lincoln en Ford. Vooral de 
A-Ford en de T-Ford zijn goed vertegenwoor-
digt in de collectie. De meeste auto’s zijn uit 
de jaren 1910 tot 1931. 

Allemaal zijn ze keurig gerestaureerd door 
Colijn en zijn helpers. Talloze uren is er aan 
gewerkt. Eén van de meer herkenbare auto’s 
is een Citroen Traction uit 1953. „De meeste 
auto’s komen uit Amerika, maar deze heb ik 
kunnen kopen van een plaatsgenoot. Het is 
een beetje een ‘vreemde eend’ in de bijt tussen 
de andere auto’s in deze loods,” merkt Colijn 
met een lachje op, zinspelend op de bijnaam 

van een ander type auto van dit Franse merk. 
Tussen al die prachtig glimmende oude 

auto’s trekt ook een donkerrode Lincoln uit 
1928 bijzondere aandacht. „De bestuurder van 
deze auto zat in de openlucht en kon hooguit 
een zeil over zich heen trekken om zich tegen 
weer en wind te beschermen. Achter hem, in 
een afgesloten cabine, zaten de passagiers en 
door middel van een koperen hoorn konden zij 
de chauffeur instructies geven.” 

Oldtimerritten
Met nagenoeg alle auto’s in de loods bij de 

molen kan nog gereden worden en regelma-
tig gebeurt dat ook voor trouwerijen en bij 
oldtimerritten. Misschien dat er op Molendag 
ook nog mee gereden gaat worden, maar daar 
moet Colijn nog even over nadenken. Kijken 
kan in elk geval wel en alleen dat is al heel 
bijzonder.

  Alle voertuigen die opgesteld staan 
in de loodsen rond de molen zijn opge-
knapt door Colijn en zijn vrienden. 

 De oudste auto uit de collectie van 
Colijn stamt uit 1910 en lijkt meer op 
een koets. Sturen doe je met een stang. 

  Colijn: „Het 
restaureren 
van oude 
klassieke 
auto’s is iets 
prachtigs.” 


