
26e jaargang no. 4     december 2007

Gildebrief



C O L O F O N
Gildebrief  
De Gildebrief is het verenigingsblad van het Gilde Vrijwil-
lige Molenaars (GVM) en verschijnt vier keer per jaar in 
een oplage van 2.200 stuks in de maanden maart,  juni, 
september en december. 

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van artikelen 
berust bij de auteur. De redactie is, tenzij anders vermeld, 
verantwoordelijk voor het geheel van het blad. Het bestuur 
is verantwoordelijk voor zaken die duidelijk een vereni-
gingskarakter hebben.
De redactie neemt graag kopij en suggesties voor artikelen 
in ontvangst en beoordeelt deze op plaatsbaarheid in haar 
geheel, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm, zulks in overleg 
met de auteur.
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molenwereld’ bestaat de mogelijkheid in de Gildebrief te 
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penningmeester.
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Kopij en mededelingen 

Kopij voor het maartnummer van 2008 moet in het 
bezit zijn van de redactie voor 15 februari 2008. 
Voor een latere aanlevering dient men te overleg-
gen met de redactie. 
Teksten (al dan niet met foto’s) kunnen worden 
aangeleverd per email. Bij voorkeur in Word op  
emailadres redactie@vrijwilligemolenaars.nl.
Overzicht van stukken, zo goed mogelijk in volg-
orde aangegeven. 

Foto voorzijde: Molen Zeldenrust in Geffen na de storm (zie het artikel op pagina 4).      
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Miljoen voor Jaap

Een mooier cadeau had scheidend redactielid Jaap van Steensel zich niet kunnen wensen. De 
stichting voor herstel en restauratie van de molen en het motorhuis van Goidschalxoord, waar-
voor Jaap zich sinds enige tijd inzet, won onlangs de wedstrijd van de BankGiro Loterij. De finale 
werd uitgezonden op TV en Nederlanders konden per SMS en telefoon hun keuze kenbaar maken. 
En blijkbaar dragen veel Nederlanders molens een goed hart toe. Hoewel niet de enige molen 
die meedeed aan de wedstrijd won de stichting waarschijnlijk dank zij het enthousiasme dat ze 
uitstraalden. Inzet en enthousiasme van Jaap zullen we missen.

De redactie

Het briefpapier en andere uitingen van het 
Gilde zijn voorzien van de nieuwe huisstijl. 
Niet alles is al doorgevoerd maar volgt zo 
snel mogelijk. De Gildebrief liep daar iets op 
vooruit in verband met de omzetting van 
zwartwit naar kleur.

Nieuwe badges zijn in ieder geval weer 
verkrijgbaar. De nieuw emblemen zijn niet 
gezeefdrukt, zoals de vorige, maar ze zijn 
geborduurd. Daardoor zijn ze een stuk ste-
viger en zullen ze hun kleurechtheid beter 
behouden.

Daarbij zijn ze aan de achterkant ook nog 
voorzien van een lijmlaag. Ze kunnen dus 
zowel met het strijkijzer, als met naald en 
draad op de overall (of iets anders) worden 
bevestigd.

De badges kosten € 6,00 inclusief porto-

kosten. Ze kunnen besteld worden via 
Gildeverzendingen (zie de website of pagina 
2 van de GBF).

HvE en HVE

Nieuwe huisstijl en nieuwe badges

De Kam
Het is een goed jaar geweest voor de mo-
lens. Individueel kon het wel eens tegen-
vallen, maar in zijn totaliteit heeft het 
Jaar van de Molens opgeleverd wat wij 
er van verwacht hadden. Veel publiciteit 
en belangstelling. Best wel veel nieuwe 
aanmeldingen voor de opleiding vrijwillig 
molenaar en extra subsidie om de molens, 
die buiten de normale regels vallen toch 
te kunnen restaureren. Het geeft de burger 
moed en hoop voor de toekomst omdat 
er ondanks de successen nog heel veel te 
doen is.

Binnen het Gilde is er ook voortvarend 
gewerkt aan de verbeterde opzet voor de 
opleiding en examinering. Er is een pad 
ingeslagen dat in de toekomst alle ruimte 
geeft om de opleiding toe te kunnen snij-
den op de eisen van de tijd en de samenle-
ving. Een goede zaak voor een vereniging 
die met haar activiteiten en leden midden 
in deze samenleving staat.
We hebben een vernieuwde Gildebrief, al-
leen we hebben nog nauwelijks een redac-
tie. Jaap van Steensel is vader geworden 
en velen van ons weten wat dat inhoudt 
voor al je activiteiten en hij wil zich daar-
naast ook vooral inzetten voor ‘zijn’ mo-
len. We vinden het jammer dat hij de re-
dactie zal gaan verlaten. Zijn bijdrage was 
zeer waardevol. Ook in de aanloop naar de 
vernieuwde uitvoering heeft hij zeker zijn 
stempel gedrukt op het resultaat. Wij ho-
pen dan ook dat hij op zijn minst zo suc-
cesvol zal zijn als vader en met de restau-
ratie van zijn molen die een prijs won.

Blijft dan ook de oproep binnen het Gilde 
voor redactieleden. Versterking is nodig. 
Mensen die er mee voor kunnen zorgen 
dat de Gildebrief gevarieerd is, ideeën aan-
dragen voor de inhoud en er op die manier 
voor zorgen dat de GBF netjes op tijd uit-
komt. En natuurlijk ook mensen die een 
verhaal hebben en willen schrijven. Regio-
naal gebeurd dat al in verschillende delen 
van het land. Die verhalen kunnen vaak 
ook betekenis hebben voor de leden in de 
rest van het land. En daarom een plaats 
verdienen in de Gildebrief.

Hein Steinz, voorzitter



Molen Zeldenrust in Geffen
heeft even rust
Storm op komst
Er was al eens een F16 neergestort en een 
trein ontspoort, maar een omgewaaide molen!
De weerman waarschuwde op het acht uur 
journaal dat er storm op komst was. Voor de 
zekerheid hadden de zes molenaars de mid-
dag voor de storm nog eens goede voorzorgs-
maatregelen getroffen. Dat hij goed op de 
wind stond en de stormborden verwijderd. 
En alle andere dingen die je kunt doen tegen 
calamiteiten. 

De molenaars zullen die dag niet snel verge-
ten. Leny Romme was vanwege het weer-
alarm die dag extra vroeg thuis. In het dorp 
hoorde ze dat de molen was omgeblazen. 
Ze ging er direct naar toe en zag het trieste 
resultaat van de storm.

Stormpen
Hoe kon het toch gebeuren ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen? De stormpen was 
afgebroken legt molenaar Rien van Wan-

rooij uit. Een verborgen mankement dat van 
buitenaf niet te zien is. Een enorme rukwind 
schoof de kast met het wiekenkruis ’s mid-
dags om kwart over vier van de standerd. Re-
sultaat. Verslagen molenaars (zes), gebroken 
trap, kapotte kast, gebogen roede, een in de 
grond geboorde wiek. Alleen de zetel zat nog. 
En dat in het jaar van de molens dat net was 
aangevangen. En er op nationale molendag 
een zilveren feestje zou worden gevierd.

Op donderdag 18 januari 2007 
werden de kast en het wieken-
kruis van de standerdmolen 
Zeldenrust in Geffen (1621) op 

zijn huidige plaats door de storm 
van de voet geblazen. Een ervaring die 
de molenaars Leny Romme en Rien van 
Wanrooij niet meer zullen vergeten.
Het haalde het landelijke nieuws.

MONUMENT VOOR EEN MOLEN

Molen Zeldenrust voor (boven) en na (links) de storm van januari

www.vrijwilligemolenaars.nlGildebrief4
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Ramptoerisme
Het was stil op straat, maar de Geffenaren 
leefden mee. Ze trokken massaal naar de mo-
len. Uit het hele land kwam medeleven met 
name van molenaars. Rien van Wanrooij her-
innert zich een vrouw die enkele dagen erna 
via een andere route Geffen binnenkwam. 
Daar zag zij molen De Vlijt en verbaasde zich 
toen ze in de plaats binnenkwam dat de mo-
len in zo’n korte tijd weer was gerestaureerd 
en opgebouwd. Maar Zeldenrust staat nu 
eenmaal aan de andere kant van Geffen.

Ontmanteling
Na vaststellen van de schade voor de verze-
kering begon in februari 2007 molenmaker 
Harrie Beijk uit Afferden, zelf moleneigenaar, 
met zijn medewerkers aan de ontmanteling 
en de voorbereidingen voor de restauratie. 
Harrie heeft het vak in de praktijk geleerd van 
zijn vader die in 1981 de laatste restaura-
tie verrichtte. Het bedrijf is links en rechts 
van de Maas in het gebied een begrip. Met 
behulp van het kraanbedrijf Jenniskens uit 
dezelfde omgeving worden roedes uit de 
askop verwijderd en gehalveerd, de stormbint 
verwijderd en zweven de onderdelen zoals 
ook de kastwand door de lucht en worden op 
de molenberg neergelegd. Waarna later het 
transport naar de werkplaats kan beginnen.

Monument
Na acht dagen werk zijn molenstenen, balken, 
rondsel, vangtrommel gaffel- en varkenswiel, 
luiwerk en bovenwiel gereed voor transport. 
Wat weer gebruikt kan worden zal in de 
gerestaureerde molen weer zijn plek krijgen. 
Enkele met snijbrander bewerkte delen van de 
roede bleven echter achter op het grasveld bij 
de molen. Kleinkinderen van de vroegere mo-
lenaars Berendsen en van den Boom besloten 
de restanten als monument in ere te houden. 
“De roede van de molen heeft zich met veel 
kracht in de grond geboord en is daar omge-
bogen… zo bijzonder dat we besloten hebben 
het te dopen als monument.

Effe noar Geffe
Als alles goed gaat maalt op nationale 
molendag 2008 molen Zeldenrust weer op de 
manier waarvoor hij bedoeld is. En kunnen 
er “daar bij die molen” weer bruidsfoto’s 
gemaakt worden. Ook kan de molen dan weer 

begin september onderdeel vormen van de 
jaarlijkse feestweek “Effe noar Geffe”.

Huub van Est
(Met dank aan Leny Romme, Rien en Diny van 
Wanrooij die zorgden voor de informatie en 
de foto’s)

De onthulling van het monument

Zware stormschade

Leny Romme en Rien van Wanrooij

5
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       Verfmolen    De Kat:
 dé specialist in   verfstoffen

OP REIS MET GIJS EEN ZOEKTOCHT NAAR MOLENS EN HUN VERHAAL, Afl. 24

Een noordwester herfststorm raast over Nederland. Inktzwarte luchten, witte wolken en 
schuine strepen zonlicht. Op de Kalverringdijk langs het golvende Zaanwater trotseren dap-
pere toeristen het Nederlandse weer. We passeren, met de cacaogeur in de neus, paltrok-
molen de Gekroonde Poelenburg en zien Verfmolen De Kat rustig draaien. Het tempo wordt 
fors getemperd door de zware kantstenen van zo’n 3.000 kg per stuk, die in werking zijn op 
dit moment. Deze verfmolen is uniek in de wereld en lijkt ons daarom een bezoek meer dan 
waard. Molenaar Piet Kempenaar wilde graag het een en ander vertellen over zijn bijzondere 
molen en specialiteit.



7Gildebriefdecember 2007

De molen als een belevenis 
We worden hartelijk ontvangen in de hut 
achter de kassaruimte, waar de kat genoeg-
lijk ligt te spinnen. De koffie is bruin en een 
koppel medewerkers zit met elkaar aan een 
grote tafel. Petten hangen aan de daarvoor 
bestemde spijkers aan een balk. Alleen Piet 
Kempenaar houdt zijn pet gewoon op. Pas 
aan het eind van de dag verruilt hij zijn 
werkpet voor zijn reispet en dat is dan zeven 
dagen in de week. Klompen aan de voeten, 
een blauwe buis aan, pijp in de mond, ook 
tijdens het gesprek, voor mij zit een op en top 
molenaar. ‘De presentatie is het belangrijkste 
wat er is,’ zegt hij opgewekt. Het draait voor 
hem allemaal om de molens in Nederland en 
natuurlijk om zijn verfmolen De Kat, waar 
hij sinds 1981 de scepter draait. Op een plek 
waar hij met duizenden bezoekers per jaar erg 
in the picture staat. 
‘Je hebt twee groepen toeristen, dat zijn de 
historische toeristen en de cultuurtoeristen. 

De historische toeristen lopen door de molen 
heen en zijn zo weer weg. Vaak weten ze niet 
eens wat we hier doen. De cultuurtoeristen 
blijven vaak een hele tijd, willen alles zien 
en weten. Ik wil ze datgene meegeven door 
ze het te laten beleven.’ Piet wijst op de bo-
terkoek die op tafel staat, vooral nemen. Zijn 
schoonzoon staat in de kassaruimte bezoekers 
uit allerlei landen te woord. China, Japan, 
Maleisië, Zweden. ‘In welke taal wilt u een 
brochure hebben?’ 
Piet vervolgt zijn verhaal,’ Het jaar van de 
molens is heel belangrijk . Er moet draag-
vlak komen voor geld en het is bedoeld voor 
mensen die nog nooit van hun leven in een 
molen geweest zijn. Dat gebeurt. Ja, een 
heilige wordt in eigen land nooit erkend.’ Piet 
werkt overal aan mee, tv, krant. Hij wil zoveel 
mogelijk publiciteit. ‘Je moet gewoon een 
landelijke dekking hebben! Mensen binnen 
zien te krijgen. Af en toe een evenement or-
ganiseren, zoals toneel, film, op culinair vlak, 

een viswedstrijd, maakt niet uit.’ Wat Piet een 
groot succes vindt is Luilak, de vrijdag voor 
Pinksteren, dan zijn ze tot 1 á 2 uur ’s nachts 
open en wordt er feest gevierd. De molenaar 
had vroeger tot die Luilakavond dag en nacht 
gewerkt en dan kwam de barbier langs om 
hem te scheren en begon de vakantie. De Kat 
werd de laatste keer door wel 350 luilakvier-
ders bezocht. Een groot festijn.

Over De Kat gesproken
Deze molen heeft een lange geschiedenis op 
het gebied van de verfproductie. Op de plek 
waar we nu zijn, stond vanaf 1646 al een 
andere verfmolen, die omgebouwd werd tot 
oliemolen en in 1782  in vlammen opging. 
Op de fundamenten van de verbrande molen 
werd oliemolen De Kat gebouwd, die tot 1904 
dienst heeft gedaan. Hij werd toen verkocht 
aan de familie Vis Pz, die het molenlijf afbrak 
en de onderbouw en schuur gebruikte als 
oplag- en droogplaats voor krijt. In 1960 werd 
De Duynjager (omstreeks 1696), een molen 
uit Zaandam, op deze onderbouw en schuur 
geplaatst. Deze molen aan het Oostzijderveld 
was oorspronkelijk ingericht als snuifmolen, 
maar werd al snel als verfmolen omgebouwd. 
In 1781 brandde deze molen af, maar werd 
hij weer opgebouwd. Omstreeks 1900 maalde 
men krijt en steenkool. Nog voor de tweede 
wereldoorlog zette men een dieselmotor in als 
er geen wind was. Het gaande werk bestond 
toen uit twee koppels maalstenen en vijf 
koppels kantstenen. De molen is tot 1947  in 
bedrijf geweest. In 1960 is het bovenachtkant 
en de kap van De Duynjager verplaatst naar 
de onderbouw van De Kat aan de Kalver-
ringdijk.

In 1925 werd Vereniging de Zaanse molen op-
gericht om de molens te behouden. Piet Kem-
penaar, hovenier van beroep, kwam in 1975  
in contact met molens en het is volgens hem 
‘volledig uit de hand gelopen.’ Hij begon op 

Verfmolenaar Piet Kempenaar

Met dank aan:

• PIET KEMPENAAR, VERFMOLENAAR

• SIMON, MAAKTE DE FOTOGRAAF WEGWIJS

• ALLE ANDERE MEDEWERKERS VAN DE KAT

• MARGREET VAN BEuSEKOM, FOTOGRAFIE

• ALIcE DE WIT, DE REIzENDE cORRESPONDENT

       Verfmolen    De Kat:
 dé specialist in   verfstoffen De ‘huiskat’
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Pelmolen het Prinsenhof, ‘Van de lucht alleen 
al, ging ik uit mijn dak!’, ging in opleiding en 
heeft alles meegemaakt als molenaar. Ook is 
hij in het bestuur gaan zitten van De Zaanse 
molen en was aardig op de hoogte van wat er 
reilde en zeilde in die wereld. In 1980 baarde 
Molen de Kat het bestuur zorgen. De huur-
der/molenaar deed weinig met de molen en 
stapte op. Men was een poos naarstig op zoek 
naar een andere molenaar, die het zag zitten 
om huur en de helft van de entreegelden af 
te dragen aan de Zaanse Molen. Piet besloot 
om het zelf te doen, ondanks zijn drukke 
leven. Op 1 maart 1981 is hij samen met zij 
compagnon Sjors van Leeuwen begonnen als 
zelfstandig ondernemer. Ze hebben een jaar 
gewerkt om alles op orde te krijgen. Er kwam 
10  kuub vuilnis uit de molen. De taakverde-
ling was snel afgesproken: het verbouwen 
deed Sjors en de malerij was voor Piet. 

Krijt in brokken voor De Kat 
Piet is begonnen met het malen van alles wat 
los en vast zat: oude dakpannen, bakstenen 
en berburis uit de tuin, want dat had van 
die mooie wortels. Daarna zijn ze begonnen 
met het malen van krijt, dat ze in blokjes 
kregen aangeleverd via een groothandel in de 
Zaanstreek. Tegenwoordig komt het krijt uit 
Mons, Zuid-België. Omega Benelux heeft daar 
een grote groeve. De Kat is de enige klant die 
het afneemt in brokken met een gewicht van 
30 ton per levering. Dat komt dan met een 
vrachtwagen aan, wordt overgeladen in een 
dekschuit en naar de molen gevaren. Vanaf de 
steiger rijdt men het met de kruiwagen in het 
waaihok, waar het op planken werd gelegd. 
Nat krijt dat anderhalf à twee maanden 
moet drogen. Piet laat het allemaal zien. De 
brokken krijt bevatten donkere plekken, dat 
is keiharde vuursteen. Vroeger maakten ze 

er pijlpunten van. Als het krijt voldoende ge-
droogd is, gaat het naar de opslagruimte in de 
molen. Daar wordt de vuursteen eruit gebikt 
en wordt het onder de kantstenen gemalen. 
Er zijn twee koppels kantstenen in de molen. 
In de begintijd hebben ze direct een moderne 
buil/zeef gekocht om te zeven. Met een ele-
vator wordt het krijt naar boven getranspor-
teerd, zodat het gezeefd kan worden in een 
grove en in een fijne buil. 
Piet: ‘Niets kon ons enthousiasme temperen in 
die begintijd. Alleen we hadden geen klanten 
voor het gemalen krijt. Ik ben overal naartoe 
gegaan om dat krijt te slijten. Forbo Krom-
menie, de linoleumfabrikant, wilde het wel 
hebben. Krijt zit tegenwoordig overal in: me-
dicijnen, kranten, plastic.’ Een andere afnemer 
zijn de voetbalverenigingen voor de krijtlijnen, 
die bestellen per bulk van 5000 kg. Verder zijn 
er zakken van een kilo voor de kunstschilders, 
die het gebruiken bij het maken van pas-
telkrijt en gesso. De toeristen proeven het ook, 
omdat ze denken dat het meel is.  

Het maken van verf
Piet Kempenaar wist niks van verf. Verf haalde 
je gewoon bij de HEMA. Hij ging bij de verf-
fabrikant Latenstijn zijn licht op steken. Deze 
wilde in het begin weinig met Piet te maken 
hebben, maar toen zijn zaak failliet ging 
konden ze toch het een en ander overnemen. 
Een magazijn vol met materialen, pigment, 
laboratoriumapparatuur, enzovoort. Ze heb-
ben hem vervolgens uitgenodigd voor De Kat 
en hij is een jaar ‘in de kost’ geweest om alles 
uit te leggen. ‘Op een gegeven moment had-
den we twee plankjes met potjes, die we van 
de mosterdmolen hadden gehaald, gevuld met 
pigment. Ja, nu waren we echte verfmole-
naars.’ Piet wilde zijn kennis fors uitbreiden en 
is boeken gaan verzamelen over verf en reist 

De waaierij, schuur waarin het krijt ligt te drogen Krijt wordt gemalen onder de zware kantstenen

De wentelas met rechts het wentelwiel. Achter de as de stampers
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de hele wereld rond om aan grondstoffen te 
komen. Mineralen voor pigment en houtsoor-
ten, wortels, zaden, galappels, henna, bessen, 
enzovoort, voor plantaardige grondstoffen. 
Op de prijslijst staan eindeloos veel soorten 
pigmenten vermeld, zoals rode en gele oker 
uit de Franse Ardennen, siena uit Verona, 
zinkwit, mummiezwart, Boheemse groene 
aarde gebrand, enzovoort. 
In Spanje is hij een keer in een mijn geweest, 
die gestut werd met geknakte boomstammen. 
Iedereen kwam er rood uit. ‘Dat je bij jezelf 
denkt, dat is toch wel heel ongewoon.’
Het hout wordt in de kapperij met messen 
fijn gemaakt. Een houten ton draait d.m.v. 
een krabbelwerk rond, het hout wordt door 
messen, die aan stampers zitten, gekliefd. 
De stampers worden door de spaken van de 
ronddraaiende wentelas opgetild, waarna ze 
in de ton vallen. 
Naast pigment of een plantaardige grondstof 
als basis heeft men andere middelen nodig 
om op ambachtelijke wijze verf te maken. Zo-
als bijvoorbeeld rauwe lijnolie, saffloerolie, al-
cohol en vernis voor traditionele olieverf. Een 
glazen verfwrijver en een glazen wrijfplaat 
behoren dan ook tot de uitrusting. In het 
informatieboekje staan een aantal basisrecep-
ten voor het maken van verschillende soorten 
verf. De Kat heeft verder een atelier, waar de 
cursus Klassieke olieverfbereiding ‘Master-
class’ van Pieter Keune gegeven wordt. Twee 
zaterdagen lang worden cursisten ingewijd 
in het olieverf maken zoals Rembrandt dat in 
zijn eigen tijd al deed.

 

Het Rembrandthuis
Piet kwam in contact met mensen uit de 
museumwereld, zoals de conservator van het 
Rembrandthuis. Hij vroeg zich af waarom 
ze in het huis, waar Rembrandt gewoond en 
gewerkt had, niet lieten zien hoe de schilder 
en zijn leerlingen vroeger verf maakten. ‘Kun 
je dat dan?’ vroeg de conservator hem op 
de man af. Piet knikte, maar had geen idee 
op dat moment.  Na wat onderzoek had hij 
alle benodigdheden verzameld, waaronder 
varkensblazen om de verf in te bewaren. Deze 
blazen kreeg hij van de slager, maar waren 
duidelijk geen delicatesse, want ze stonken 
verschrikkelijk. Met lood in zijn klompen is 
Piet naar het Rembrandthuis gegaan om verf 
te maken. Het werd een groot succes. Twaalf 

De kapperij. De ton draait rond d.m.v. het krabbelwerk

Het wentelwiel wordt aangedreven d.m.v. de koningsspil, waar een bonkelaar op bevestigd is
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suppoosten werden vervolgens opgeleid om 
de demonstratie verf maken te verzorgen. 
De producten van De Kat worden in het 
Rembrandthuis verkocht, evenals de grond-
stoffen om verf te maken. Ook in de winkel 
van De Kat worden veel producten verkocht. 
De houten doos met een totaalpakket ‘am-
bachtelijk verf maken’ ontbreekt niet aan het 
assortiment. 
De verf belandt niet alleen op het pallet van 
de kunstschilder, er kan ook verf gemaakt 
worden voor het verven van wol en zijde. Een 
voorbeeld daarvan is te zien: strengen wol in 
prachtige diepe kleuren zijn het resultaat. 
Karmijnrood is een kleur met een verhaal. Dit 
pigment wordt gemaakt van cochenille, lui-
zen, die op schijfcactussen leven. Toen Piet op 
het eiland Lagomera op vakantie was heeft hij 

het zelf geprobeerd, hij schrapte zelf de luizen 
van de cactus en liet ze vervolgens drogen in 
de zon. Zo deden de Spanjaarden het ook in 
de 17de eeuw. Ze exporteerden vervolgens 
800.000 kg luizen naar Europa. Karmijnrood 
moet populair geweest zijn in die tijd. In het 
boek van Buttler Het volmaakte rood, is het 
allemaal te lezen. 
Buiten het Rembrandthuis heeft De Kat 
diverse klanten voor pigmenten en andere 
grondstoffen en materialen: de kunstschil-
derspeciaalzaken, restauratieateliers en parti-
culieren. Vanuit het magazijn in Wormerveer 
wordt alles verpakt en verzonden.

Plannen om uit te diepen
Piet wordt onderbroken in zijn verhaal, of hij 
een groep toeristen een korte uitleg wil ge-

ven. Hij beent de hut uit en bij de draaiende 
kantstenen rolt de story er in rap Engels uit. 
Na 10 minuten is hij terug. Een andere liefde 
van Piet is het maken van molenzeilen op de 
oude manier en het bouwen aan een boot. Hij 
heeft aan één leven niet genoeg om al zijn 
hobby’s en ideeën uit te voeren. Wat De Kat 
betreft zou hij heel graag een koppel platte 
stenen willen hebben om plantaardige verf-
stoffen te malen. ‘Vroeger hadden ze dat ook, 
daar zoeken we nog sponsors voor.’ Een ander 
plan is, dat zijn producten bij IKEA verkocht 
gaan worden. Hij reageert snel op mijn verba-
zing, ‘toen ik hier mee begon verklaarden ze 
me ook voor gek. Kijk eens wat het geworden 
is, de drukst bezochte molen van Nederland 
en een specialist in verfstoffen.’ Dit lijkt me 
een prachtige afsluiting van ons gesprek.

Padoekhout uit Senegal is gemalen tot een prachtige rode plantaardige verfstof. Tonnetjes met verschillende pigmenten op de eerste zolder.

Uitzicht vanaf de stelling, van rechts naar links De Zoeker, het Jonge Schaap, De Os een zogenaamde doofpot en De Bonte Hen
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1. Woord vooraf
De voorzitter heet iedereen welkom op de jaarvergadering. Reden voor 
deze bijzondere locatie is het 35 jarige jubileum van het Gilde.
Afgemeld: G. Sturkenboom, S. Fockens, B. Doorn, S. Bezema, D.J. Tin-
ga. Van de werkgroep 2 opleidingen: G. Buijs, I. Friesema, R. Vogels, 
A. Meurs; Van de oprichters: P. de Groot.

De voorzitter staat ook stil bij het overlijden van Wouter de Wekker. 
Wouter is, na een kort ziekbed op 1 maart jl. overleden. Wij zijn met 
hem een prima bestuurslid kwijtgeraakt maar ook een prima mens. De 
vergadering gedenkt hem met 1 minuut stilte.

Vanwege het feestje is er voor iedereen een cadeautje. Iedereen mag bij 
het weggaan een tas meenemen met het nieuwe Gildelogo. Het nieuwe 
Gildelogo is ook te zien op de Gildebrief.

E. Zwijneberg. Het is meer geworden dan gedacht. We hebben wel wat 
ontketend. Het hele idee om molens aan het werk te krijgen is aange-
slagen.
Hein Steinz vat de geschiedenis samen en bedankt de heren oprichters. 
Dit voor alle werk dat u ons in de schoenen heeft geschoven.

2. Bestuursmededelingen/mutaties
P. de Moes, was jarenlang in lesstofcommissie sinds 1991of 1992. 
En zet er nu een punt achter, nu de lesstof zowat af is. De zaal bedankt 
Peter met applaus.

Voorzitter vraagt aan G. Pouw, wat hij niet gedaan heeft bij de vereni-
ging. Gerrit zegt dat hij een lange lijst had kunnen maken als hij dat van 
te voren had geweten. Gerrit heeft zich op elk gebied ingespannen bin-
nen de vereniging. Hij is nog lid van de lesstofcommissie maar voor de 
Gildebrief zet hij er een punt achter. In de 25 jaar heeft Gerrit gezorgd 
voor 100 Gildebrieven. We hebben er altijd van genoten. Van harte be-
dankt. De zaal bedankt Gerrit met een applaus.
Voorzitter: Met dit soort mensen worden we groot en kunnen we onze 
doelstellingen bereiken.
Gerrit heeft nog een anekdote: Men vraagt wel eens, waar blijft al de 
kennis. Ik zeg wel eens, op Daalwijk. Dat zegt niemand wat, maar er is 
een hoop op papier gezet, mede dankzij Peter.

Peter geeft wel nog een aanvulling: Voor de lesstof hebben we een 
hele boel bronnen bestudeerd. In een bron staat een fout. Het boek van 
Boorsma, De molens van de familie Honig. Op blz 48: de koningstrijker 
bedient de binnensteeen, de aanstrijker de buitensteen. Dit staat er fout 
in. Boorsma heeft de fout niet gemaakt want in de allereerste druk staat 
het wel goed. De koningstrijker bedient de buitensteen. Jullie kunnen 
het vanmiddag in de Zoeker zien.

Andreas de Vos memoreert het afscheid van Jo Vink en Jac Hoppener 
van de bliksemafleidercontroleurs. Zij hebben 10 jaar gecontroleerd in 
hun regio. Het afscheid is al gevierd in Culemborg. Er zijn twee opvol-
gers: E van Rooyen en  L. van Someren.

JAARVERGADERING 2006

Ledenvergadering op de 
Zaanse Schans

De jaarlijkse Ledenvergadering van het Gilde van Vrijwillige Molenaars werd gehou-
den op 31 maart 2007. Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan werd deze gehouden 
te Zaandam in het “Zaans Museum” bij de Zaanse Schans, Schansend 7. Hieronder het 
verslag van de aftredende secretaris John Houben.
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Petro van Doorne geeft daarna een overzicht mutaties in werkgroep op-
leidingen.
Opleidingswerkgroep 1, deze is ondertussen afgetreden: D.J. Braay, 
P. Hofkamp, J. Jansen, A. Meurs, J.P. Molenaar, J. Houben en P. van 
Doorne.
Deze werkgroep heeft in mei 2003 het werk opgenomen in opdracht van 
de opleidingsraad. Enquetes zijn gehouden, rondjes langs de afdelingen. 
Van daaruit voorstellen geformuleerd.
Daarna in opleidingsraad 2005 besproken: Een vervolg opdracht kwam 
daaruit.
Dit is weer naar de afdelingen gegaan om te stemmen. Daarna is in 
opleidingsraad van 2006 besloten: Start met voorstel A + verbeterpun-
ten, en daarbij rekening houden dat we tzt over kunnen gaan naar het 
modulair systeem.
Petro bedankt de werkgroep en de vergadering geeft een applausje voor 
de inzet. Er is geen cadeautje maar er zal een keer afsluitend, een eten-
tje komen. Dat halen we nog een keer in.

Petro stelt de volgende werkgroep voor: Werkgroep herziening mole-
naarsopleiding.
J. Jansen (voorzitter), R. Veuger (secretaris), W. de Goeye, G. Buijs, 
I. Friesema, P. Lemmens, R. Vogels, P. Hofkamp.
Als klankbordgroep dienen de afgetreden leden oude werkgroep: D.J. 
Braay, J. Houben, A Meurs, P. v. Doorne.
Aangepakt worden: exameneisen, logboek, opleidingsmethode, Examen 
stof. Die stukken zijn aangeboden aan het bestuur ter beoordeling. 
Er is een concept voor cursus voor instructeurs. Dit is nieuwe opleiding 
en ondersteuning bestaande instructeurs. De eerste concepten logboek 
liggen al op tafel.

Voorzitter:
De opleiding is dermate belangrijk, dat er regelmatig verslag van ge-
daan wordt in Gildebrief. Ook buiten de vereniging is er veel belang-
stelling. Moleneigenaren, Stichtingen, De Hollandse Molen volgen de 
voortgang.

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 2006, zoals 
gepubliceerd in de Gildebrief nr 4 2006 
Geen commentaar of vragen uit de zaal.
Er is nog een opmerking binnen gekomen van Bart Dooren, over het 
bedankje dat uitgereikt is, dat moet nog gebeuren, daar zijn we mee 
bezig, waarvan akte. Onder dankzegging aan de secretaris worden de 
notulen vastgesteld.

4. Vaststelling jaarverslag 2006, gepubliceerd in de 
laatste Gildebrief
Geen commentaar of vragen uit de zaal. Onder dankzegging aan de se-
cretaris wordt het jaarverslag vastgesteld.

5. Financieel verslag. Echter niet in de Gildebrief ge-
komen
Door het wegvallen van Wouter hebben we een achterstand. We hebben 
een kandidaat voor het penningmeesterschap ingewerkt, maar hebben 
helaas niet voor elkaar kunnen krijgen voor deze vergadering het verslag 
klaar te hebben.
De financiele situatie van het Gilde is een gezonde situatie. We hebben 
met RdMZ contact. Deze dekt 1/3 van de onze uitgaven. De pot oud is 

weggevallen. Echter de RdMZ nu RACM is overtuigd van het nut van het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Zij vinden het te goedkoop. Zij hebben min of meer subsidie toegezegd 
voor de komende jaren. 
Een potentieel lek is de verzekering. We hebben een eigen risico van x 
x 2.500,- per geval. 
Bij een aantal schadegevallen x 2.500,- kunnen we een jaartje volhou-
den, maar niet altijd. Daar zullen we aandacht aan besteden. Er is over-
leg geweest met de Hollandsche Molen.
Met name in de WAplus sfeer hoort de verzekering te liggen bij de mole-
neigenaar en niet bij de molenaar en de vrijwillig molenaar. We houden 
u op de hoogte.
Voor het financieel verslag, stelt de voorzitter voor, als het gereed is 
wordt het gepubliceerd in de Gildebrief. 
Vastgesteld wordt: Het financiele jaarverslag 2006, wordt behandeld in 
vergadering 2008. Dit heeft de instemming van de vergadering. Publika-
tie van het verslag kascommissie gebeurt samen met financieel verslag 
in de Gildebrief.

6. Verslag van de kascommissie.
Is overgeslagen wegens ontbreken van een financieel verslag.

7. Kandidaat voor de reserve kascommissie
Als nieuw lid geeft zich op: Rinus Verwijmeren, Nootdorp. Deze is aan 
de beurt in 2009.

8. Bestuursmutaties
Voorzitter H Steinz is aftredend in 2008.
John Houben, Secretaris aftredend in 2007. 
Wouter de Wekker, penningmeester aftredend in 2007, helaas ons ont-
vallen. 
Petro van Doorne aftredend in 2008.
Andreas de Vos aftredend in 2010.
Joyce Beneker aftredend in 2007.
Frans Tullemans aftredend in 2009.

Er zijn nu 3 vacatures: Joyce Beneker is aftredend en herkiesbaar.
J. Houben aftredend en niet herkiesbaar (wegens drukke werkzaamhe-
den). Joyce wordt met applaus en instemming door de vergadering be-
noemd en is aftredend in 2011.

Afscheid van Secretaris John Houben
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Vacature peningmeester
Kandidaat is Andrien Muysers. In 2002 geslaagd, Vak: boekhouden
Momenteel molenaar in Friesland. Andrien is al gestart met het pen-
ningmeeesterschap.
De benoeming wordt formeel goedgekeurd met applaus door de verga-
dering.

Vacature secretariaat vacature. Er is nog geen invulling en nog geen 
kandidaat.
Voorzitter doet een beroep op vergadering. Geen aanmelding als kandi-
daat aanwezig. 
Voorzitter vraagt voorstellen te melden aan John. Het punt bestuursmu-
taties blijft hiermee open staan.

9. Rondvraag
Bert van Uffelen.
Geeft aan dat de notulen van de contactdag van de afdelingen nog niet 
in huis zijn en spreekt zijn ongerustheid uit, dat, gezien de laatste regel 
van het verslag van de lesstofcommissie werkgroep, er min of meer van-
zelfsprekend toegewerkt gaat worden naar deelopleidingen.
Bert heeft het vraagt of er niet toch naar voorstel 2 toegewerkt wordt 
in een paar jaar. Dan komen we in problemen, omdat de stemming dui-
delijk voorstel A was.
Reactie voorzitter: De stemming was  50/50. voorstel A en B. We heb-
ben in opleidingsraad raad geconcludeerd dat het niet mogelijk was te 
kiezen voor een van de voorstellen.
We hebben toe besloten om de gemeenschappelijk punten van A en 
B op te pakken en in te vullen. Daarbij hebben we opengelaten om de 
mogelijkheid van twee belangrijke punten uit B: de modulariteit en de 
basis molenaar niet af te sluiten.

Formeel is de opdracht naar werkgroep om te kijken naar alle voorstel-
len die liggen in A en B. Bijvoorbeeld de exameneisen zijn gericht op 
voorstel A.

J. Jansen, voorzitter werkgroep licht verder toe, dat de opdrachten die 
de werkgroep krijgt duidelijk moet zijn. Zij hebben ook gekeken naar het 
effect van voorstel A. Als voorstel A zelf ontwikkeld zou worden, zonder 
rekening te houden met de mogelijkheid van B
De mogelijkheden worden zodanig ontwikkeld dat, als B ooit ingevoerd 
zou moeten worden, dit zo ingepast kan worden, zonder alles opnieuw 
op te moeten starten. 

Bert van Uffelen wil nog aangeven dat, als het zo gaat, dus werken aan 
alle overeenkomsten, er niets aan de hand is.

Ton Maas: Geeft aan dat er afdelingen hebben gekozen voor A vanwege 
het vele werk dat B meebrengt voor de afdelingen.
Voorzitter: De opleidingsraad heeft dit onderwerp nog niet geschrapt. 
Wel in het achterhoofd houden dat het gaat over een kwalitatief hoog-
staande opleiding die we zo willen houden.
Bert van Uffelen: vraagt iedereen om hierover niet via het prikbord te 
communiceren.

A Koopal: Houdt pleidooi voor het prikbord om achterkamertjes politiek 
te vermijden.

G. Pouw: Prachtig pleidooi voor het prikbord, maar je wordt erop uitge-
scholden. Krijg sterk de indruk dat er gekozen is voor B en niet voor A. 
Vindt dat de uitslag A is.
De opleidingscommissie heeft zijn taak goed volbracht in opdracht van 
het bestuur en vindt dat het bestuur verantwoordelijk is voor het resul-
taat van wat de opleidingscommissie op tafel brengt.

Voorzitter: Het bestuur is verantwoordelijk en daarmee uiteindelijk de 
jaarvergadering. Bestrijdt het gestelde en gaat er verder niet op in. We 
hebben getracht vanuit de opleidingsraad een eensluidend advies te 
krijgen. Dat is niet gelukt. We hebben een kool en geit sparende oplos-
sing voorgesteld en daarmee kon men akkoord gaan en daar gaan we 
me aan de gang.

Onderwerp prikbord.
Ik heb ooit bezwaar gemaakt tegen een opmerking op het prikbord. Men 
heeft zijn eigen verantwoording. Als je publicaties doet op het prikbord, 
moet je ook zorgen dat je daarmee de vereniging niet schaadt.
Vraagt ook om zorgvuldig te zijn met communiceren over de herziening 
opleiding naar onze leden en buiten de Gilde. Door onbekendheid met 
de materie, de onzorgvuldige formulering en uitblijven van rapportage 
werkt dit soort zaken in de hand.

J.Jansen: Geeft toelichting: de werkgroep heeft vanuit organisatorisch 
of structureel kant de aanpak opgevat. Wanneer er ooit sprake is van 
keuze B, kan dat in een moeite doorgaan, zonder dat de hele zaak op-
nieuw opgezet moet worden.

Vrijwillige molenaars op weg naar Het Jonge Schaap

Jaarvergadering 2008
Deze zal plaatsvinden op 5 april 2008 in het 
Tropenmuseum in Amsterdam.

De vergadering vindt plaats op dezelfde dag en 
plaats als de jaarvergadering van De Hollandsche 
Molen.

Verdere informatie vindt u in het volgende
nummer. 

www.vrijwilligemolenaars.nl
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Voorzitter: 
We moeten onze ogen niet sluiten voor 4 afdelingen, maar ook molenei-
genaren, die gebaat zijn bij een wat andere manier van opleiden. Daar 
zullen we rekening mee moeten houden.

M. Verwijmeren, Windlust Nootdorp geeft toelichting over een concept 
dat best aanslaat: de kennismakingslessen. Hij heeft er 4 lessen van 3 
uur gegeven in afgelopen 5 weken aan 17 mensen waarvan er 5 in op-
leiding zijn gegaan.  Pleit ervoor om molenaars op deze wijze te zoeken. 
Veel enthousiasme bij de deelnemers.
Voorstel ondervindt waardering uit de zaal (applaus)

P. Hazelaar, afd. Zeeland
Heeft behoefte aan verslag van laatste bijeenkomst opleidingsraad. 
Voelt zich aangesproken omdat A en B niet gekozen. Is zowel voorstan-
der van A als B. Hij vindt dat de werkgroep verstandig bezig is door in 
alles wat zij doen rekening te houden met de minderheid. Er zijn nogal 
wat Stichtingen en moleneigenaren die behoefte hebben aan zowel A 
en B leden

N. Perdijk. Opleidingsraad is ook bezig met bijstellen exameneisen. 
Vraagt of hierover contact is met de examencommissie en met de Hol-
landsche Molen. Er wordt gesproken over lesbrieven, hoe is het dan met 
de blauwe map.
Voorzitter: Er is overleg met de examencommissie. DJ Braay zit er in met 
een aantal petten op.

DickJan licht toe: Zodra de werkgroep  een conceptversie van de exa-
meneisen gereed heeft wordt deze, via het bestuur van de Hollandsche 
Molen aan de examencommissie voorgelegd.
Voorzitter: De route is duidelijk. Wij formuleren de voorstellen oor exa-
meneisen, examenbesluit, examenstof. Dat gaat naar het bestuur van 
de Hollandsche Molen die daar een uitspraak over 
doet. Het is een interne dHM zaak, dat ze 
daarbij hun licht opsteken bij de exa-
mencommissie. De lesbrieven zijn nog 
niet aan implementatie toe.
Voorzitter: Over dit wordt de oplei-
dingsraad geconsulteerd. We blij-
ven gebruik maken van de kennis. 
De lesbrieven worden gekoppeld 
aan het blauwe boek.

Pereboom: Stelt dat het blauwe boek 
een kostbaar bezit is en aan de leden ter 
beschikking gesteld wordt voor een schijn-
tje.
M. Verwijmeren. Wat kost molenaar worden. Iedereen 
staat perplex. Het kost niks, alleen de map.
Voorzitter: Vraag of er een voorstel is om de contributie te verdubbelen 
of de prijs van het lesboek.
Ton Maas: Vraagt wanneer implementatie komt.
Voorzitter: Als er een uiteindelijke implementatie komt, gaat deze eerst 
in de opleidingsraad van dit najaar. 

A van Uffelen: Vraag over Brim. Dit is een goede regeling als er een 
goede molen is. Veel papierwerk. Vraagt om bij de Hollandse Molen de 

zorg over te brengen dat dit een verkapte bezuiniging is.
Bart Slooten: Maakt zich zorgen over  administratieve rompslomp.
Heeft al 2 x herziening ingediend. Je hebt professionele hulp nodig 
anders wordt plan afgekeurd. Wil graag dat deze zorg overgebracht 
wordt.
Voorzitter: De zorg is bekend bij dHM.

A Koopal: Dit is een prachtige lokatie. Vraagt het Gilde op reis te gaan 
om lokale leden op vergadering te krijgen.
A van Uffelen: Vroeger hadden we twee vergaderingen per jaar. 1 cen-
traal in het land en 1 op locatie. Daar is mee gestopt omdat bij een 
vergadering in Zeeland wel Noord Hollanders zaten en geen Zeeuwen.
Voorzitter: We zullen aan afdeling besturen verzoeken om inzicht te ge-
ven in lokale bijeenkomsten. Daarbij kan bestuur geheel of gedeeltelijk 
aanwezig te zijn.
N Perdijk: Bestuur moet te rade gaan over de afgaande lijn in vergade-
ringsbezoek. Bestuur moet zich afvragen wat de reden is. 
Voorzitter: Het is moeilijk contact te houden. Vergadering in het open-
luchtmuseum scheelde duidelijk in opkomst. 
De vergadering wordt meegegeven om naar meerdere locaties uit te zien 
of vast te houden aan centraal vergaderen bij het station.
P. Lemmens: Stelt voor datum volgend jaar vast te stellen.
Datum volgende vergadering wordt vastgesteld op 5 april 2008. (eerste 
zaterdag in april).

Hiermee sluit de voorzitter het ochtendgedeelte van de vergadering en 
bedankt iedereen voor de inbreng.

De dag wordt vervolgd met een zeer interessante presentatie over het 
Jonge Schaap. Verder kunnen de leden een bezoek brengen aan deze 
molen en aan andere molens van de Zaanse Schans.

Opkomst: De presentielijst is getekend door 68 deelnemers.

Over de benaming van de constructie links ontstond discussie.

Zelfs de constructie tekeningen werden er op nageslagen.
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Een kennis van mij (vrijwillig molenaar) uit St Hubert had ver-
teld over de Gildebrief en toen ik het blad van u ontving kwam ’t 
helemaal tot leven, werd weer enthousiast en keerde terug in die 
tijd. Helaas is mijn broer, die heel goede contacten had met de 
familie Martens in Mill, overleden in februari 2007. En hij was de 
molenaar. Wat ik me nog goed herinner is dat als ze van de molen 

Puntkomma
Rubriek voor reacties of aanvullingen van lezers

“Die heeft een klap van de molenwiek gehad”. Het is 
een uitdrukking die aangeeft dat iemand niet meer 
helemaal helder is. Dat gold niet voor Bep van Klaveren, 
de Rotterdamse Bokser die voor WO II roem verdiende 
en in 1928 Olympisch kampioen werd. Deze werd op 
internetverkiezingen nog niet zo lang geleden tot de 
beroemdste Rotterdammer gekozen. Vóór Erasmus. 

Op een foto van Vincent Menzel in de NRC waarop hij 
stond afgebeeld was boven zijn gestalte als bokser een 
schilderijtje met een karikatuur. Als molenwieken dalen 
zijn vuisten neer op tegenstanders zou je kunnen zeggen. 

Die hadden na afloop van de 
wedstrijd een klap van zo’n 
molenwiek gehad en keken 
bepaald niet fris meer uit hun 
ogen. Wie de karikatuur heeft 
gemaakt is de fotograaf niet 
bekend.

(Komt u een spotprent of kari- 
katuur tegen die iets met molens 
te maken heeft laat me dat dan 
weten. Huub van Est. Redactie)

Klap van de molenwiekDAAR BIJ DIE MOLEN

Ter gelegenheid van Het Jaar van de Molens is CD met 
liedjes uitgekomen over molens. Ruud Hermans en Dick 
van Altena tekenden voor de productie. Naast “Een muis 
in de molen” van Rudie 
Carel is staat er een ande-
re klassieker op “Daar bij 
die molen”. Daarnaast nog 
een twaalftal andere lied-
jes. De CD is verkrijgbaar 
bij de Hollandse molen.

KLAPWIEKEN (KORT NIEUWS)

De molen van Reijnen

Het langste boek van Nederland

Op vrijdag 2 november 2007 werd het (foto)boek 

Molenrijk Zuid-Holland, 224 molens in beeld, 

gepresenteerd aan de Commissaris der Koningin 

in Zuid-Holland. Ter gelegenheid daarvan had de 

uitgever bedacht dit gepaard te laten gaan met 

poging het Guinness Book of Records te halen. Een 

gigantische afdruk op vinyldoek van 140  meter 

lengte en een hoogte van 60 centimeter werd door 

enkele tientallen vrijwillige molenaars  onder aan-

moediging van de uitgever getoond bij de Molen-

driegang  in Leidschendam. 

thuiskwamen je gewoon kon ruiken wat ze aan het malen waren, 
vooral mijn vader die was altijd wit van het meel. Hij was lid van 
de Vereniging tot behoud van molens in Nederland, die elk jaar een 
kalender uitgaf met molens. Hierbij wil u bedanken om uw attent 
zijn ons een Gildebrief te sturen. In de tekst staat een foutje dat 
ons opvalt. De naam van mijn moeder is Maria Petronella Verschu-
ren... Nogmaals hartelijk dank en een groet van ons uit Mill. ’t Is 
geweldig!

E. Reijnen 
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Verenigingsnieuws

Afdeling Noord-Holland
Het  Gilde van Vrijwillige Molenaars Afdeling 
Noord Holland nodigt  Gildeleden en belang-
stellenden uit voor de Contactavond, op vrij-
dag 11 april 2008. Erik Zwijnenberg molenaar 
van de Wimmenumer Molen te Egmond  aan 
de Hoef zal een presentatie houden over de 
restauratie van  de Wimmenumer Molen.
Plaats: Zaal Ulteam, Rijksweg 47 Schoorl.
(N9 Alkmaar- Den Helder; rotonde Schoorl-
dam driekwart naar de ventweg.
Zaal open 19 uur 30. Aanvang 20 uur. In de 
zaal s.v.p. niet roken.
Inlichtingen telf. 0223692671 of 0629265748 

Olympische droom
In de nacht van 23 op 24 oktober 2007 ging 
de schuur naast molen De Lelie in Ommen 
in vlammen op. De gemeente wil de molen 
weg hebben op die plek. Molenaar  Anton 
Wolters doet zijn best om de molen op die 

plek te behouden. Anton, die vanwege het 
feit dat hij een arm niet kan gebruiken, wil 
deelnemen aan de Paralympics in Peking raakt 
door de brand zijn menwagen en marathon-
wagens kwijt. De gemeente wil in ieder geval 
meewerken aan de mogelijkheden om Anton 
alsnog naar Peking te kunnen laten gaan.
Wie wil helpen kan contact op nemen met de 
gemeente Ommen: 0529 459258 of com-
municatie@ommen.nl of bij Anton zelf 0529 
456670. 

Molen de vriendschap in Weesp
Op 22 december is er weer het Midwinterma-
len op Molen De Vriendschap. Gemaald wordt 
van 1900 tot 2230 uur. Informatie 0294 
417024.

Nieuwjaarsnacht 
Passiebloem Zwolle 
Nieuwjaarsnacht maalt de oliemolen in 

Zwolle weer met vrienden en bekenden om 
een goed nieuw molenjaar in te luiden. Infor-
matie 038 4225533.

Nieuwjaarsnacht 
De Jager Woudsend
Houtzaagmolen De Jager in Woudsend zal 
tijdens de jaarwisseling draaien tot ongeveer 
2.00 uur. 
informatie 050 5716174

SIMAV
De afkorting staat voor Stichting Instandhou-
ding Molens Alblasserwaard en Vijfheeren-
landen. De stichting had op 27 oktober een 
Molenreis in hun gebied uitgezet. Die voerde 
langs draaiende en niet- draaiende molens 
in hun gebied. Jammer dat de datum te laat 
binnenkwam en is verstreken. Maar misschien 
biedt hun website nog een mogelijkheid om 
wijzer te worden. www.simav.nl

Regioberichten

In de tweede helft van 2007 heeft de exa-
mencommissie van “De Hollandsche Molen” 
weer het examen voor het “Getuigschrift 
Vrijwillig Molenaar” afgenomen. Dit gebeurde 
op 8 molens met in totaal 28 kandidaten. 
Van deze kandidaten zijn er 24 geslaagd. Een 
slagingspercentage van 86%.
Voor het windmolenaarsexamen zijn ge-
slaagd: 

Woensdag 19 sept 2007 op Molen De Zand-
haas te Santpoort
A.L. Crawford, Holland, Michigan, USA
J.T. van de Swaluw, Wervershoof
S.E. van der Meer, Krommenie

Donderdag 27 sept 2007
op Molen Martinus te Beugen
P.J.M. Pouwels, Groesbeek
G. Hage, Goch, Duitsland
G. Jurgens, Dommelen

Woensdag 3 okt 2007
op Molen De Zandweg, Rotterdam

E.C. Noothout, Dordrecht
P.H. Langstraat, Rozenburg
J. Lock, Hardinxveld Gsd.

Donderdag 4 okt 2007
op Molen De Arend, Wouw
M. Kaufman, Fijnaart
H.J. Corbijn, Middelburg
J.F. de Groote, Groede

Donderdag 11 okt 2007
op Molen De Salamander, Leidschendam
J.O. van Rijswijk, Wijk en Aalburg
H. Slagter, De Meern
D.H. de Witte, Leiden

Donderdag 18 okt 2007
op Molen De Valk, Zalk
G. van den Brink, Harderwijk
J. Versteegde, Zwolle
R. van der Leeuw, Zwolle

Dinsdag 30 okt 2007
op Molen De Hegeman, Holten/Dijkerhoek

J. Beltman, Hoonhorst
J. Voortman, Rijssen
R. Kleen, Nieuwleusen

Maandag 5 nov 2007
op Molen De Hoop Giesbeek
M.A.J. van den Berg, Elten, Duitsland
H.E. van der Vlist, Varik
P.R.J. Baltussen, Oosterhout

Het totaal aantal geslaagden voor het getuig-
schrift windmolenaars is hiermee gekomen 
op 1425.

Wij wensen jullie proficiat en hopen dat jullie 
nog lang en met veel plezier op je molen mag 
draaien en liefst malen.

Verder proficiat aan de instructeurs, gast-
gevend molenaars en alle anderen, die met 
hun belangeloze inzet en vrije tijd, hieraan 
bijgedragen hebben.

Het bestuur.

GESLAAGDEN                NAJAAR 2007
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Bliksemafleidercontrole 

VERENIGINGSNIEUWS

Op 18 oktober 2007 vond er overleg plaats 
met Leo Tiggelman. Hij is coördinator van een 
team van 5 controleurs die metingen uitvoe-
ren met betrekkingen tot de brandveiligheid.
Het team bestaat uit:
• H.J. Berghuis
• E. van Rooijen
• L. van Zomeren
• H. van de Bosch
• L. Tiggelman

Inmiddels zijn er nieuwe controleurs opgeleid, 
die inmiddels ook zelfstandig aan de slag zijn. 
Er zijn 28 molens dit jaar waar er een con-
trole heeft plaats gevonden. Nog 8 zitten er 
in portefeuille. In 2006 waren het er in totaal 
60. Voor januari 2008 zijn er offertes voor 4 
calibraties.

De molenaar ontvangt het meetrapport, de 
moleneigenaar krijgt een duplicaat. Deze 

werkwijze heeft te maken met schadeclaims.
Leo vraagt of er PDF generatoren aangeschaft 
mogen worden om gegevens efficiënter te 
verwerken. Penningmeester Andrien Muijsers 
bezint zich op een voorstel waarin GVM  50% 
vergoedt en waarover contact wordt gehou-
den met het bestuur.

De controle wordt professioneel aangepakt. 
Metingen worden gecoördineerd wat bete-
kent dat de naam van de controleur onder 
het meetrapport staat en de contacten via 
de coördinator lopen. Zo is er overzicht over 
aanvraag en rapportage en eventuele vragen 
achteraf. Voor nieuwe metingen wordt een 
planning gemaakt. Deze planning is afge-
stemd op woonplaats van de controleur en de 
standplaats van de te controleren molen. 

In november vindt in het bestuur overleg 
plaats aan de hand van een brief van de heer 

van de Bosch met hem en de heer Tiggelaar 
over de wijze van werken en afstemmen.

Joke Klinkspoor, secretaris GVM

De adresdrager van dit decembernummer is méér dan alleen maar de 
hulp voor de postbode om de juiste Gildebrief in de juiste brievenbus 
te krijgen. Het is tevens de uitnodiging aan u om de contributie en de 
verzekeringsgelden op tijd (vóór 15 februari 2008!) en op het juiste 
rekeningnummer te storten. De financiële stand van zaken is op dit 
moment redelijk, we hebben het daarom niet nodig gevonden om de 
contributie of de verzekeringsbijdrage voor het jaar 2008 te verho-
gen. Omdat de verzekeringsadministratie los staat van de contributie 
administratie, volgen hieronder nog een keer de cijfers die van belang 
zijn voor een vlotte verwerking:

Contributie: Minimaal €	22,-   
Storten op:  Postbank 21.44.780

Verzekeringen:  
Deze kunnen alleen afgesloten worden door leden in opleiding en 
geslaagde leden.
 Ongevallen: €   7,80  (tot en met 74 jaar)
 WA+: € 13,-  
 Totaal: €	20,80
Storten op:  Postbank 35.03.794

Alleen als de contributie betaald is, kunt u gebruik maken van de 
door het Gilde Vrijwillige Molenaars aangeboden verzekeringspolis-
sen.
Als het jaar 2008 nu ook nog een flinke maalwind brengt, kan na 
storting van bedoelde bedragen niets een goed molenjaar meer in de 
weg staan!

Andrien Muijsers, penningmeester

Contributie 2008
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Het gaat zoals mijn ritten ‘s avonds naar de maandelijkse vergade-

ringen. Druk, jachtig verkeer op de snelweg. Maar toch, oponthoud. 

File bij Amersfoort, wegversmalling tussen Voorthuizen en Stroe, 

langzaam rijdend verkeer. Ja, Oranje werkt aan de weg. Met man en 

macht, met groot materieel in de schijnwerpers, weer, geen weer, hon-

denweer. Ze doen het toch maar. Samen. Samen er tegen aan. Hard, 

want morgen dan…, volgende week, dan…, over een maand, dan...

een examencommissie, stelt in samenwer-
king met het bestuur van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars de exameneisen vast. 
Zij controleert en ziet toe dat de afspraken 
worden nageleefd. Met de examencommissie 
worden afspraken gemaakt over de inhoud, 
de kwantiteit en de kwaliteit [het niveau] van 
het examen. Zij draagt er zorg voor dat de 
examinatoren kwalitatief goed geschoold zijn, 
dat hun beoordeling geen reden tot discussie 
geeft en dat de objectiviteit gewaarborgd is.  
Samen zien zij er op toe dat het verloop van 
het examen volgens de regels verloopt.

Het bestuur van het Gilde van Vrijwillige Mo-
lenaars verzorgt de opleiding voor vrijwillig 
molenaars en bepaalt de inhoud, de kwanti-
teit en de kwaliteit [het niveau] van de op-
leiding in zijn geheel. Het Gilde dient hier toe 
voorstellen in en brengt met betrekking tot 
de exameneisen adviezen uit aan het bestuur 
van De Hollandsche Molen. Beide besturen 
stellen in nauw overleg de exameneisen vast.
Het Gilde stuurt de landelijke organisatie 
van de opleiding aan en ontwerpt daarvoor 
een structuur. Zij coördineert de personele 
bezetting en zet daartoe een up to date 
administratiesysteem voor de leden op, legt 
instructeur- en leerlingendossiers aan en 
houdt deze op adequate wijze bij. Een nieuw 
aspect in deze is het aanmaken van een 
lidmaatschapspas.
De uitvoering van de opleiding legt zij in han-
den van instructeurs, door haar opgeleid en 
benoemd met het oogmerk dat deze in staat 
worden geacht de voortgang in de opleiding 
en de kwaliteit te kunnen bewaken.
Regelmatig overleg met afdeling- , regiobe-

sturen, met instructeurs moet er toe leiden 
dat de opleiding wordt geëvalueerd, conclu-
sies worden getrokken en zo nodig de invoe-
ring van aanpassingen wordt aangestuurd. Al 
doende houdt zij de controle op het maken 
van op afspraken en ziet toe dat ze worden 
nageleefd. 

Het afdeling- , regiobestuur geeft uitvoering 
aan de door het landelijk bestuur gegeven 
opdrachten [bijv. de organisatie van de 
toetsing, van theorieavonden], en/of komt 
gemaakte afspraken na. Zij geeft invulling aan 
de contacten met en de begeleiding van haar 
instructeurs en gastmolenaars. Ten aanzien 
van de niveaubewaking van de opleiding stelt 
zij zich op de hoogte van de kwaliteit van 
haar molenaars. Uit hun midden ronselt zij 
molenaars die zij voor de opleiding geschikt 
acht. Na instemming  worden ze bijgeschoold 
om de praktische vaardigheden nog beter te 
kunnen overbrengen. Instructeurs draagt zij 
ter benoeming voor aan het landelijk bestuur, 
gastmolenaars benoemt zij zelf. 
Kwaliteiten van molenaars kunnen er ook toe 
leiden dat het bestuur er een aanleiding in 
ziet een of meerdere van hen voor te dragen 
als [landelijk] examinator, of bestuurslid. 

De uitvoering van de opleiding is in handen 
van de instructeurs. In vergadering bijeen 
evalueren zij de opleiding en dienen zij 
voorstellen in om de opleiding aan te passen.  
Zij bewaken in gezamenlijkheid de kwaliteit 
van de leerlingen die voorgedragen worden 
om examen te kunnen doen. De instructeur 
maakt afspraken met de gastmolenaars en 
samen dragen ze zorg voor de begeleiding van 
leerlingen. En de leerling? Die zorgt er voor 
dat hij in de toekomst als vrijwillig molenaar 
met grote zorg de molen veilig bedient, de 
molen de baas is. Baas boven baas. 

Een aangepaste toplaag. Goed? Je voelt ‘m al 
aankomen, eerst de wielen laten draaien.

Namens de werkgroep
Jan Jansen

Werkgroep herziening
molenaarsopleiding

OPLEIDING (3)

Er wordt gewerkt, en we weten maar al te 
goed, waar gewerkt wordt zijn er strubbe-
lingen, tegenslagen, vallen er spaanders. En 
dat vinden we, ook al weten we dat het wel 
weer goed komt, erg vervelend. Werkende 
weg moet het oude wegdek, en dat zijn nogal 
wat lagen, er af, puin geruimd worden, een 
nieuwe... 
‘Tjonge, wat rijdt ZOAB lekker, wat was er hier 
voor ook al weer? File? Afgesloten geweest, 
wanneer dan? Oh, toen…, nou ja. Dit rijdt wel 
lekker’.

De aangepaste opleiding en 
verantwoordelijkheden
We hebben de keuze voor een ander, het 
‘nieuwe’ wegdek, voor een andere toplaag 
gemaakt. De verantwoordelijke instanties 
nemen deze onder de loep, laten hun licht er 
over schijnen. Allicht.

Het bestuur van De Hollandsche Molen, dat 
de opleiding tot vrijwillig molenaar stimu-
leert en belangstellenden de gelegenheid 
biedt examen te doen onder toezicht van 



Korenmolen ’t Roode Hert in Alkmaar is een molen in vol bedrijf. Op de werkplaats molen/winkel/magazijn worden volwassenen met een ver-
standelijke beperking begeleid. Er wordt gewerkt vanuit zorgvisie geïnspireerd op het antroposofisch mensbeeld. Korenmolen ’t Roode Hert is 
onderdeel van Fermento bestaande uit banketbakkerij/lunchroom en een broodbakkerij in het centrum van Alkmaar. Fermento maakt deel uit van 
de Raphaëlstichting. Een koepel die met name in Noord-Holland aan ca. 700 cliënten zorg verleent. Door vertrek huidige molenaar zoeken wij 
voor deze werkplaats z.s.m.:

Molenaar m/v 100%
De functie biedt zelfstandigheid in de zin van het operationeel houden van de molen. Daarnaast draagt ook de molenaar bij aan begeleiding 
van cliënten. Gedacht wordt aan: een volslag (meester) molenaar òf een aspirant molenaar. 

Voor de 1e optie geldt het volgende profiel:
- Gediplomeerd vrijwillig molenaar in bezit van het certificaat malen met stenen.
- Iemand die aantoonbare competenties heeft op het gebied van zelfstandige bedrijfsvoering.
- Bereid op wisselende tijden te werken.
- Woonachtig in omgeving Alkmaar.
- Affiniteit met de op de molen werkzame doelgroep.

Voor de 2e optie geldt het volgende profiel:
- Iemand die aantoonbaar bereid is om in zo kort mogelijk tijdbestek het molenaarsvak eigen te maken met als resultaat het behalen van het 

certificaat vrijwillig molenaar met als verlengstuk het certificaat malen met stenen.
- Bereid op wisselende tijden te werken.
- Woonachtig in omgeving Alkmaar.
- Affiniteit met de op de molen werkzame doelgroep.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Gehandicaptenzorg.

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar Fermento: Klara Volwerk, coördinator. Laat 123, 1811 ED  Alkmaar.
Voor informatie: www.fermento.nl of Klara Volwerk 072-5275050 / John van Ham, molenaar, 072-5155433. 

Reactie Gildebrief september 2007
Geachte heer/mevrouw

Wanneer de gildebrief bij ons op de mat valt, neem ik de tijd om hem 
te lezen. Als trouwe adverteerder ben ik ook o.a. benieuwd op welke 
plaats en hoe onze advertentie is opgenomen in uw blad.

Met verbazing heb ik het artikel over de molensteenmaker gelezen. 
Hierin wordt gesuggereerd dat er maar één molensteenmaker in 
Nederland werkzaam is, bij de lezer ontstaat sterk de indruk dat er dus  
maar één molensteenmaker in heel Nederland is.

Deze indruk wil ik hierbij ontkrachten door te stellen dat er meerdere 
molensteenmakers in Nederland actief zijn. Waaronder ook onze firma 
die al meer dan 20 jaar actief is op deze markt en molenstenen levert 
in binnen en buitenland. Bij ons ligt het accent op de Benelux en 
Frankrijk.
Natuurlijk is het voor de lezers interessant om achtergrond informatie 
te lezen over de productie van molenstenen, maar wel  is van groot 
belang dat de juistheid en volledigheid daarvan wordt gewaarborgd.

Met vriendelijke groet,

Molensteenfabrikant H. van Vugt
Zomereik 10
5682 HH Best
0499-395454
info@molenstenen.com    www.molenstenen.com
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MOLENS. DE NIEUWE STOCKHUYZEN
Waanders, 240 pagina’s

Prijs € 22,50
Herziene editie

Weidemolen, torenmolen, monniksmolen,wipstelling-molen: geen 
molentype of F. Stockhuyzen (1890-1976) traceerde de geschiede-
nis , techniek, functie, locatie etc.
Een standaardwerk.

Hoofdmolenaar Jan van Loenen van standerdmolen Den Olden Florus bij Terschuur werd zaterdagmorgen 27 
oktober 2007 koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jos 
Houben reikte het lintje uit. Barnevelder Van Loenen krijgt deze onderscheiding omdat hij 25 jaar vrijwillig mo-
lenaar is, waarvan de laatste twintig jaar op Den Olden Florus. De molen draaide bij de uitreiking feesttooi. Van 
Loenen is niet alleen actief als molenaar maar ijvert ook voor de instandhouding van de molen, de molenwinkel 
en bij promotieactiviteiten. 
Daarnaast is de Barnevelder actief betrokken bij het opleiden en instrueren van leerling-molenaars en onder-
steunt hij op diverse fronten het Gilde van Vrijwillige Molenaars Dat deed hij onder andere als verzekeringsman.

Puntkomma
Rubriek voor reacties of aanvullingen van lezers

BURENS EREZILvER vOOR MOLENAAR

In Zoelen werd door burgemeester Tammes op 27 september 2007 
het Burens Erezilver uitgereikt aan korenmolenaar  Douwe Veenstra 
(81). Van beroep leraar metaalbewerking aan de Lagere Technische 
School in Tiel had hij iets met techniek. Hij heeft zich meer dan 
dertig jaar ingezet als vrijwilliger op de molen in Zoelen waar hij 
sinds 1976 actief is. Passie, gedrevenheid en achtergrond zorg-
den ervoor dat de molen in goede staat bleef en maalvaardig. De 
achtergrond leidde er ook toe dat hij ongeveer 40 molenaars heeft 
opgeleid. Zijn opvolger P. Pos moet zijn best doen dat te evenaren. 
Een verdiende erkenning van het vrijwillig molenaarschap. 

KLAPWIEKEN (KORT NIEUWS)

Koninklijke onderscheiding voor hoofdmolenaar Den Olden Florus

◆ Nieuwe molenzeilen, diverse mogelijkheden

◆ Reparaties van uw oude zeilen

◆ Lui-matten

◆ Bil kussens (in zeildoek)

◆ Aanverwante artikelen

Vraag vrijblijvend een offerte aan! Paardebloemstraat 28
5953 GV Reuver
tel.: (077) 474 80 33
fax: (077) 474 80 34

gsm: (06) 20 94 98 05
www.molenzeilen.com

Marc Crins Molenzeilen

BIOTOOPSITE

De molencontactdag van De Hollandsche Molen stond op 16 
november in Arnhem stond in het teken van de molenbiotoop. 
Twee inleiders zetten de problematiek van biotoop, biotoopzorgen 
wet- en regelgeving uiteen, waarna er een soms heftige discussie 
ontstond met de zaal. Een discussie die ongetwijfeld zal worden 
voorgezet. Tijdens de bijeenkomst werd de eerste biotoopfolder 
aangeboden aan voorzitter Jaap de Zeeuw. Op dezelfde dag ging 
ook de website de lucht in. Nieuwsgierig ! Kijk dan op www.molen-
biotoop.nl 
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Boekenmolen

De boeken van Cees vis

Onverwacht overleed op 27 juni 2007 de Alkmaarder molenaar Cees Vis. Molen de Noorder 
aan de N9 in de gemeente Zijpe was zijn grote liefde. Daar was hij dan ook veel en vaak 
te vinden. Eigenlijk woonde hij er zo’n beetje. Alles zag er dan ook tip top uit. Hij vertelde 
dan ook met verve aan bezoekers over “zijn” molen. Ook bestuurlijk was hij actief in de 
Alkmaarse Molenvereniging,de afdeling Noord Holland van het Gilde en andere molenacti-
viteiten. Cees had een grote verzameling boeken op het gebied van molens. Deze heeft hij 
ter beschikking gesteld voor zijn hartstocht de molens. Ze zullen worden verkocht. Omdat 
het om meer dan 100 titels gaat worden ze op deze plaats niet afgedrukt. De lijst wordt 
geplaatst op de website van het Gilde. 

Informatie is ook verkrijgbaar via theovanden.nieuwendijk@gmail.com 

GEDREvEN DOOR WIND EN WATER 
(DvD)

Deze DVD is gemaakt in opdracht van Mo-
lenstichting Limburg. Het is een molenaars 
wervingsdocumentaire van 15 minuten. 
De film maakt perfect duidelijk wat de 
drijfveer is van een achttal molenaars in 
Limburg. 

Molenaars 
vertellen over 
de passie en 
liefde die ze 
hebben voor 
de molen. Of 
je nu wind-
molenaar 
of water-
molenaar 
bent, op 

velerlei manieren ben je 
betrokken bij de molen. De ene molenaar 
vertelt in de film dat vooral de techniek 
hem aanspreekt en daarom op zijn molen 
draait en een andere molenaar vindt het 
geweldig dat hij een kan zijn met de na-
tuur. Weer een andere molenaar vertelt 
dat ze de vijfde generatie molenaar is en 
dat de molen niet meer uit haar leven weg 
te denken is. Ze is er mee groot geworden.
De film is met veel liefde gemaakt door 
Van Even en Van Even mediafilmproduc-
ties. De warmte waarmee de filmploeg 
kwam filmen zorgde voor een ontspannen 
en open sfeer die precies de goede snaar 
raakte om te vertellen over de passie van 
het molenaar zijn.
Op verscheidene plaatsen is de promotie-
film vertoond en we krijgen vele positieve 
reacties, nu nog de nieuwe mulders....

Ook benieuwd naar deze prachtige film die 
medegefinancierd is door Molenstichting 
Limburg, provincie Limburg en het Huis 
voor de Kunsten Limburg?
Via info@limburgsemolens.nl is de film 
voor € 7,50 te bestellen.
 
Namens het Gilde van vrijwillige mole-
naars afdeling Limburg: Helma Michels, 
molenaar Nooit Gedacht Merselo.

DE MOLENKIST, MAGIE vAN DE MOLEN

Ter gelegenheid van Het Jaar van de Molen is in Friesland 
een educatieproject over molens ontwikkeld. De boeken-
kist. De doelgroep is de bovenbouw van de basisschool. 
Leerlingen maken kennis met de werking van de molen, de 
molentypes in Friesland, leren hoe bijvoorbeeld  het malen 
gaat van granen of hoe de zagen op een molen werken.
En natuurlijk bezoeken ze een molen om te weten hoe het 
echt gaat.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de Museumfederatie Fryslân (058 2139185) of via de mail:
info@museumfederatieffryslan.nl

LEvEN vAN DE WIND

Molens in Noord-Holland
Uitgave Provinciale Molencom-
missie Noord-Holland / Stich-
ting Uitgeverij Noord-Holland.

Wormer 2007.
ISBN 987-90-78381-14-3.
Full colour uitgave. 244 pag. 
Inclusief CD-rom.

WATER EN WINDMOLENS
IN OOST-NEDERLAND

De Jan Jans Stichting heeft een 
boekje uitgegeven met 94 tekeningen 
van watermolens en windmolens en 
een viertal artikelen van de hand van 
Jan Jans (1893-1963). Jans (archi-
tect) was een begaafd tekenaar en 

schreef over het behoud van industrieel erfgoed rond 1950. 
Zijn archief omvat meer dan 1800 tekeningen van dit erfgoed 
in Twente. Het boek is bezorgd door Herman Hagens die al 
eerder publiceerde over molens.

Water en windmolens in Oost-Nederland.
Getekend door Jan Jans.
108 pagina’s en 102 illustraties.
ISBN / EAN 978-90-809762-2-1.
€	29,50.
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meestermolenaar

Ingrid Friesema (31) op de foto op de 
achterkant is nog net niet geboren op een 
molen. Geboren in Hattem kreeg zij haar 
liefde voor molens al op zeer jonge leeftijd 
met de paplepel ingegoten door haar 
vader die Vrijwillig Molenaar was. Van 
hem kreeg ze al het grootste deel van de 
theorie mee.

Ze raakte met haar ouders verzeild in het 
Zuid-Limburgse. Het molenaarsvak leerde 
ze op de torenmolen van Grondsveld. 
Daar kreeg ze in twee jaar de praktische 
vaardigheden van het molenaarsvak onder 
de knie. In 2000 haalde ze het diploma 
vrijwillig molenaar. 
Na haar opleiding in Maastricht kwam ze 
in Bilthoven terecht waar ze zich bezig 
houdt met epidemiologisch onderzoek bij 
het RIVM. 

Maar ze had wel een molen nodig als 
tegenhanger voor haar werk. Dat werd  
De Hoop in Loenen aan de Vecht. Deze 
verhoogde korenmolen stamt uit 1901 
nadat de vorige was uitgebrand. De molen 
van Het Utrechts Landschap is in 2006 
gerestaureerd en staat er weer goed bij.

Naast het draaien van de molen is Ingrid 
Friesema actief in de Commisie Herziening 
Opleiding Molenaar. Daarin draagt ze haar 
kritische steentje bij om te komen tot een 
opleiding die past in deze tijd van compu-
ters en nieuwe onderwijsmethodes waarbij 
ook nog steeds recht wordt gedaan aan de 
leermeesters.

Huub van Est

Foto’s: Jaap van der Veen

©2007
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm, 
elektronische gegevens-verwerking of 
op welke andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaande toestemming van het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars.

Het entreePaKKet 
De basiscursus - op enkele hoofdstukken na 
gereed. 
Alle overige lesstof wordt in de loop van de 
tijd nieuw vervaardigd en uitgegeven en zal in 
de loop van de tijd worden toegezonden. 
De leden in opleiding dienen dit pakket bij 
aanmelding aan te schaffen (niet inbegrepen 
bij de contributie). De prijs bedraagt € 42,50.

UItGaVen ter VerBreIDInG Van De 
KennIs oVer molens
Informatie XVI - Waarom draaien molens 
linksom? Waarom helt de bovenas? De ton-
molen. Prijs: € 7,50 (incl. porto).
Informatie XIX - Molenaarservaringen 
J.B. Kaal. Prijs: € 7,50 (inclusief porto).
Informatie XXII - Bovenassen. Prijs: € 7,50 
(inclusief porto).

mappen voor de basiscursus
Prijs: € 11,00 (incl. porto).

HaCCP-rapport Hygiënecode
Te bestellen via Gilde verzendingen.
Incusief porto € 30,00.
Exclusief porto € 25,50.

GratIs UItGaVen 
- Informatiefolders
- Statuten en Huishoudelijk Reglement 
- Bladen voor het maalboekje voor leden in  

opleiding en geslaagde leden 
- Exameneisen
- Voorbeeld voor een Modelcontract vrijwillig 

molenaar 
- Folder betreffende Gildeverzekeringen

Bestellen BIJ Het GIlDe 
H.P.A. (Hub) van Erve 
Hoevense Kanaaldijk 9  
5018 EA Tilburg, tel. 013-5362100, of 
verzendingen@vrijwilligemolenaars.nl

Uitgaven van het gilde van vrijwillige molenaars 
ten behoeve van de opleiding tot vrijwillig molenaar

Wetenswaardige literatuur
Onderstaande literatuur is te bestellen op de 
erbij vermelde adressen. Vergeet niet daarbij 
uw naam- en adresgegevens te vermelden.

molens. De nieuwe stockhuyzen.
Waanders 2007, 240 blz, Prijs € 22,50. 
Herziene editie. Weidemolen, torenmolen, 
monniksmolen,wipstellingmolen: geen molen-
type of F. Stockhuyzen (1890-1976) traceerde 
de geschiedenis, techniek, functie, locatie etc. 
Een standaardwerk.

opleiding Watermolenaar (Poldermolens)
Door: Ing. J. den Besten.
Te bestellen door overmaking van € 23,00 
(incl. porto) op girorekening 139754 t.n.v.  
J. den Besten te Loenen aan de Vecht.

over molens der fam. Honig
Door: P. Boorsma. Prijs € 10,00 (incl. porto). 
Te bestellen bij het Gilde (zie boven).

lesbrieven Basisonderwijs
Lesbrief Poldermolen compl. Prijs € 7,50.
Lesbrief Korenmolen compl. Prijs € 7,50.
Lesbrief Watermolen compl. Prijs € 7,50.
Deze lesbrieven zijn bedoeld voor leerlingen 
van de hoogste klassen van het basisonder-
wijs of de laagste klassen van het voortgezet 

onderwijs. De lesbrieven omvatten de lesbrief 
zelf voor de leerlingen, een docentenhandlei-
ding en een werkblad.

Pellen van gerst tot gort
Lesbrief voor molenaars.
Uitgave van Stichting Groninger Molens, 
Lopende Diep 8, 9712 NW Groningen. 
Prijs € 6,00 (excl.porto).

Werking van de pelmolen
Door: P.H. Havik.
Facsimile handschrift € 15,00 (incl. porto). 
CD-rom met transcriptie handschrift en lijst 
met Zaanse en Groningse termen, 
€ 5,50 (incl. porto). Boekje + CD-rom 
€ 20,00 (incl. porto). Te bestellen bij het 
Gilde (zie boven).

Zingende stenen
Door: D.J. Abelskamp. Prijs: € 21,00 (incl. 
porto). Dit boek is te bestellen door over-
making op Raborekening 13.53.85.210 van 
G.W.M. Barendse, penningmeester van de 
Cursuscommissie, te Poeldijk.

Het maartrnummer van de Gildebrief ver-
schijnt eind maart.
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