In 2023 moet De Speelman weer een complete korenmolen zijn

Nog meer bouwstenen gevraagd voor restauratie monument
Sassenheim – Voor Stichting De molen
van Sassenheim was vorige week
donderdag een heugelijke dag. Bij de
secretaris van de Stichting, de heer J.
van Teylingen, overigens een zéér
toepasselijke naam voor een inwoner
van Sassenheim, viel een belangrijke
brief op de mat. De brief waarin de
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen, Dr. F. van der
Ploeg meedeelde dat de molen eindelijk
op
de
Rijksmonumentenlijst
is
geplaatst.
Voorzitter van de Stichting J. Hardenberg
en zijn collega Van Teylingen halen
opgelucht adem en kijken vergenoegd voor
zich uit. Daar is immers alle reden voor
want na een proceduregevecht, dat maar
liefst elf jaar sleepte, kwam dan eindelijk
het verlossende woord dat Molen de
Speelman definitief als Rijksmonument te
boek staat. `Het was een kwestie van
volhouden en doorvechten`, laat de heer
Hardenberg zicht met een zucht van
verlichting ontvallen.
In 1989 dreigde de molen uit het beeld van
Sassenheim te verdwijnen toen de politiek
had besloten om de romp/ want door gaat
het om/ te slopen. Een echte molen was het
allang niet meer want sedert 1886 was de
houten bovenbouw reeds verwijderd en
sindsdien is alleen de achtkantige romp het
bewijs dat in de vorige eeuw hier een
complete molen moet hebben gestaan.
Historie
Het was inderdaad een complete molen die
in 1846 ene meneer Van Rijn als
korenmolen heeft laten bouwen. In 1868
ging de molen over in handen van C.J.
Speelman, een naam die de wat oudere
Sassenheimers nog tot de verbeelding zal
spreken, want Speelman werd later een
grote naam in de bollenteelt. Na een jaar

brandde de molen door blikseminslag
vrijwel geheel uit en liet Speelman hem
binnen een jaar weer opbouwen. Doch in
1886 hield Speelman het als molenaar voor
gezien en zocht hij zijn heil en handel in de
bollenteelt.
De bovenbouw werd van de molen
verwijderd en de overgebleven romp werd
ingericht
als
bollenschuur
en
kantoorruimte. Vele decennia lang heeft
het gebouw als zodanig dienst gedaan
totdat in de jaren zeventig het bedrijf
failliet ging en de grond en de gebouwen
eigendom van de gemeente Sassenheim
werden. Vanwege uitbreidingsplannen
voor woningbouw nam de gemeente in
1989 het besluit om het karakteristieke
pand met de grond gelijk te maken.
Oud Sassenheim
Toen deze plannen bekend werden staken
enkele burgers van Sassenheim de koppen
bij elkaar en richtten toen de Stichting Oud
Sassenheim op met als doel de
overgebleven romp van de molen voor de
gemeente te behouden. In 1990 werd dan
ook direct al het verzoek ingediend om het
als monument op de Rijksmonumentenlijst
te plaatsen en werd de stichting hierin
gesteund door de gemeente, de provincie
en de vereniging de Hollandse Molen.
Vanuit Stichting Oud Sassenheim werd er
een aparte dochterstichting opgericht
Stichting de Molen van Sassenheim.
Toen de gemeente in 1993 voor het
symbolische bedrag de molenromp
overdroeg aan deze stichting, werd er wel
bij bedongen, dat binnen een termijn van
dertig jaar de molen in volledige oude
glorie hersteld zou moeten zijn.
Restauratie
Niet lang daarna werd met de restauratie
van de buitenkant begonnen. Financieel
gesteund door de gemeente, het
Anjerfonds, de VSB bank, bedrijfsleven en
burgers ging meteen enthousiast aan de

slag. De Provincie deed een duit in het
zakje door materialen te leveren.
Een klein jaar later zag de buitenkant er al
weer geweldig uit. Maar binnen wilde het
niet zo vlotten omdat de financiële
middelen ontoereikend waren. Doch in de
jaren daarna ging het restauratieproces
tukje bij beetje door met als resultaat dat
mede dankzij vele uren van vrijwilligers en
een forse donatie van het Schipholfonds
het er nu van binnen ook al aardig op
begint te lijken. Een CV-installatie, geheel
nieuw aangelegde elektravoorzieningen
zijn hier enkele voorbeelden van. De
molen wordt momenteel behuisd door
Stichting Trias (peuteropvang), de
historische werkgroep van Stichting Oud
Sassenheim die hier haar oude prenten en
foto’s exposeert en tevens is het in gebruik
als kantoor- en vergaderruimte van beide
stichtingen. Toch heeft de Stichting nog

een verlanglijstje, zowel op de korte als
lange termijn teneinde de doelstelling te
halen, die men zich heeft gesteld, mede
opgelegd door de gemeente om alles weer
in oude glorie te herstellen.
De totale begroting komt uit ongeveer op
één miljoen gulden en dat is nog een fors
bedrag. Via sponsoring, donaties, subsidies
en veel vrijwilligers werk hoopt met dit op
termijn te kunnen realiseren. In een keurige
folder over Molen De Speelman beveelt
Burgemeester Buddenberg de actie van de
stichting om de laatste loodjes bij elkaar te
leggen, van harte aan. En die loodjes zullen
zeker zwaar zijn. Maar de stichting heeft
bewezen over lange adem te beschikken.
Wellicht dat zij door de bijdragen uit
diverse hoeken genoeg lucht zullen krijgen
om op termijn dit fraaie project succesvol
af te ronden.

Ooit zal deze molen, met secretaris Van Teylingen (links) en
voorzitter Hardenberg, in volledige oude glorie hersteld zijn.
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