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De Gildebrief is het verenigingsblad van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars (GVM) en verschijnt vier keer per
jaar in een oplage van 2300 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 Verenigingskarakter hebben.
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Abonnement niet leden
Niet leden van het Gilde kunnen zich abonneren op de
Gildebrief door donateur van het Gilde te worden voor het
minimale bedrag van 15 Euro.
Advertenties
Voor bedrijven of instellingen die gelieerd zijn aan ‘de
molenwereld’ bestaat de mogelijkheid in de Gildebrief te
adverteren. Informatie is verkrijgbaar bij de penningmeester en de redactie.
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Kopij en mededelingen
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.
Kopij voor het septembernummer van 2013 moet in
het bezit zijn van de redactie voor 1 augustus 2013.
Voor een latere aanlevering dient men te overleggen met de redactie.
Teksten (al dan niet met foto’s) kunnen worden
aangeleverd per email. Bij voorkeur in Word op
emailadres redactie@vrijwilligemolenaars.nl.
Neem voor het meezenden van foto’s even contact
op met de eindredacteur.

©2013 Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 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.

Nummer 2

Voor u ligt al weer de 2e Gildebrief van 2013 (de jubileumuitgave niet meegerekend). In dit nummer o.a. het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 april in het pand van de RCE te
Amersfoort, alsmede een verslag van de uitreiking van de plaquette met logo van de Nationale
Inventaris op 11 mei, nu het ambacht van molenaar officieel Immaterieel Erfgoed geworden is.
Heeft u trouwens de vernieuwde website al eens bezocht? Check www.vrijwilligemolenaars.nl
Ben je geslaagd en woon je in de buurt van Marle of Oisterwijk? Bekijk dan de vacatures in deze
Gildebrief; ze zoeken er nog molenaars!
Op voordracht van het bestuur is door de Algemene Ledenvergadering de heer Jan den Besten uit
Loenen aan de Vecht benoemd tot erelid van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Daarnaast bereikte ons het bericht dat Ida Wierenga (van molen “De Goliath” in Uithuizermeeden)
en Jan van der Beek (van molen “Sint Jan” in Oerle) een koninklijk lintje opgespeld hebben gekregen! Namens het bestuur en de redactie: Van harte gefeliciteerd!
In de vorige Gildebrief stond in een regel dat Hub van Est geen eindredacteur meer is. In de
volgende (nummer 3) zal een artikel aan hem gewijd gaan worden, want hij verdient meer dan die
ene regel.
Weet je een persoon (of meerdere) of een instelling die mogelijk in aanmerking zou kunnen komen
voor de biotoopprijs? Laat het Jan Chris Wagenaar weten (zie Colofon).
De redactie

Jan den Besten,
Erelid van het Gilde
Op een zonnige maandagmiddag zijn we op weg naar Loenen a/d Vecht, oorkonde en bosje bloemen in de auto en de
navigatie ingesteld. Na een drukke A2 kom ik uiteindelijk op
een soort fietspad. Wat een mooie omgeving. Wat een rust.
Na een allerhartelijkste ontvangst mag ik namens het
Gilde meneer Den Besten de benoeming als erelid van onze
vereniging overhandigen. Dit erelidmaatschap wordt met
duidelijk plezier aangenomen. Na het officiële gedeelte ontstaat er een geanimeerd gesprek
over het heden en verleden van molens en molenaars en alles wat daar bij komt kijken. Ook
wordt duidelijk dat onze oorkonde in goed gezelschap komt te staan van andere onderscheidingen. Wat een verleden heeft deze man op molengebied! Vanaf deze plek nogmaals
van harte gefeliciteerd met het erelidmaatschap.
Hieronder de brief van het Gildebestuur aan de heer Den Besten:
Geachte meneer Den Besten,
Het bestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft besloten om u te benoemen tot
erelid van de vereniging als blijk van waardering voor uw inzet voor de opleiding van molenaars. U bent één van de eerste instructeurs van het Gilde en heeft op die manier bijgedragen tot de instandhouding van het molenaarsvak. Bij de start van het Gilde bent u vanaf het
eind van de jaren 60 gedurende lange tijd instructeur geweest en heeft u een groot aantal
mensen opgeleid tot vrijwillige molenaar.
Naast uw activiteiten als instructeur heeft u veel van uw kennis te boek gesteld. In de begintijd was er nog weinig lesmateriaal beschikbaar en heeft uw boekwerk “Opleiding watermolenaar” een belangrijke rol vervuld bij de opleiding van molenaars.
Middels deze brief willen we u als bestuur alvast gelukwensen. Ook betrekken we graag uw
vrouw in deze gelukwensen. Zij heeft op haar eigen wijze haar bijdrage geleverd en ook dat
waarderen wij ten zeerste.
Met vriendelijke groeten,
Namens het gehele bestuur
Bas de Deugd, Secretaris Gilde van Vrijwillige Molenaars

De Kam
Verder na de
ledenvergadering
Op de ledenvergadering van 6 april zijn
een aantal belangrijke stappen gezet. De
Meerjarenvisie van het Gilde is goedgekeurd. Wel zijn er enkele accenten gezet.
De communicatie in de vereniging moet
beter, er komt weinig informatie in de
Gildebrief over wat er allemaal gebeurt
met de opleiding en wat er in de Opleidingsraad wordt besproken. Verder wil
men dat de belangenbehartiging voor de
leden wordt versterkt. Voor deze zaken en
voor ledenwerving, opleidingskwaliteit,
gastheerschap, verbreding worden werkplannen uitgewerkt. Over de voortgang
daarvan wordt u via de Gildebrief op de
hoogte gehouden.
De Gildebrief is een belangrijk instrument
voor de communicatie. Niet alleen van
het bestuur naar de leden, maar ook van
de leden onderling. Het wordt een blad
van en over molenaars.
Een belangrijke stap op de ledenvergadering was het vaststellen van de
aangepaste statuten. Daarin wordt de
weg vrij gemaakt voor enkele belangrijke
ontwikkelingen. Het Gilde gaat zich
actief bezighouden met de functies van de
molens, het Platform Houtzaagmolenaars
is de eerste groep. Vanaf deze plaats wil
ik de mensen hartelijk welkom heten bij
het Gilde. Ook zijn er drie groepen leden
bijgekomen. Ten eerste kunnen jongeren
onder de 16 jaar jeugdlid worden van
het Gilde. Zij starten nog niet met de
opleiding, maar zijn al wel WA verzekerd.
Voor wat zij wel en niet mogen op de molen worden nog afspraken gemaakt. Ook
kunnen de molengidsen lid worden en
zijn ook WA verzekerd. Een derde groep
betreft houtzagers die geen molenaar
zijn maar wel lid zijn van het Platform
Houtzaagmolenaars.
Tenslotte mogen we trots zijn op de erkenning van de molenaar als immaterieel
erfgoed van Nederland. Het is de erkenning dat onze hobby en de besteding van
onze vrije tijd bijdraagt aan de instandhouding van ons erfgoed.
Daar mogen we best trots op zijn
Theun Vellinga
Voorzitter
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BESTUUR

Notulen
algemene ledenvergadering
6 april 2013

Bestuurswisseling, vlnr: Frans Tullemans (aftredend), Ingrid Friesema (herkozen) en Mark Dwarswaard (gekozen) Foto: Reinier den Uijl

Er zijn deze vergadering 38 leden aanwezig. De secretaris heeft afmeldingen ontvangen van: Cees Loeve, Ton Maas, Dick Jan Braaij, Leo
Tiggelman, Wilma van den Broek en Tom Kreuning.
Voorzitter Theun Vellinga opent de vergadering en spreekt zijn dank
uit richting de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dat we gebruik
mogen maken van deze locatie en dat we in de middag de collectie van
Anton Sipman mogen bewonderen.
Vanuit het bestuur wordt er nog een extra punt aan de agenda toegevoegd.
Iedereen wordt uitgenodigd om folders, posters en recente Gildebrieven mee naar huis te nemen voor verdere verspreiding op de molen.
Het verslag van de ledenvergadering van 2012 wordt vastgesteld. Er
zijn geen opmerkingen of vragen over dit verslag.
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In het Jaarverslag over het jaar 2012 wordt de bestuurssamenstelling
getoond. Er treden drie bestuursleden af: Jop Kluis moet zich terug
trekken vanwege zijn gezondheid, Frans Tullemans en Ingrid Friesema
treden af, omdat hun termijn er op zit. Ingrid Friesema stelt zich
herkiesbaar.
Het ledenaantal van de vereniging stagneert, maar het aantal geslaagden blijft stijgen. In 2012 deden 89 leerlingen examen van wie er 83
slaagden. Het slagingspercentage over de afgelopen jaren is rond de
90%.
In 2012 er is een brede samenwerking geweest tussen De Hollandsche Molen, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en ons Gilde op
het gebied van veiligheid en molens. Sinds kort is ook het Gild Fryske
Mounders lid van deze werkgroep. De nieuwe veiligheidsmap is klaar
en de moleneigenaren zijn op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt ge-

www.vrijwilligemolenaars.nl

werkt aan het aanstellen van veiligheidscoaches per afdeling: volgende
week (13 april 2013) is een eerste bijeenkomst.
De watermolenaarsopleiding is in 2012 onder handen genomen. Er
is begonnen met de verbetering van de kwaliteit van het materiaal.
De voorzitter krijgt van Jo Meessen (voorzitter commissie watermolenaarsopleiding) de nieuwe versie ter plekke aangeboden. Er zal nog
verder naar de inhoud van de cursus gekeken worden. In 2013 start de
herziening van het handboek voor de windmolenaar (een redactionele
slag plus de toevoeging van een paar nieuwe hoofdstukken) evenals de
opleiding van de instructeurs.
Vanuit de zaal komt de vraag of het bekend is waarom 86 mensen hun
lidmaatschap hebben opgezegd? Het bestuur heeft hier geen antwoord
op.
Er is een overleg geweest tussen de besturen van onze vereniging en
van het Gild Fryske Mounders. Dit overleg was een nieuwe kennismaking tussen de twee besturen. Onze voorzitter heeft het Gild uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep Veiligheid.
Er is ook gesproken of het GFM-examen erkend kan worden door De
Hollandsche Molen, andersom is dit al het geval. Vanuit de zaal komt
de opmerking, dat dit eerder al eens is gebeurd begin jaren 2000. Als
dit gebeurt, dan moet dit goed gecommuniceerd worden met een
duidelijke toelichting naar de achterban. Het GVM erkent alleen het
diploma van het GFM. Het GVM zal verder vasthouden aan het standpunt, dat er één landelijke organisatie is en dat dit zo moet blijven.
Buitenlandse examens worden op dit moment niet erkend. Dit jaar zal
er wel een bezoek aan Duitsland worden gebracht om onder andere
hierover te praten.
De penningmeester geeft een korte uitleg bij de cijfers van het financieel jaarverslag 2012 en de begroting 2013, zoals deze ook in de
Gildebrief zijn gepubliceerd.
Er zijn afgelopen jaar geen kosten geweest voor de vertrouwenspersonen. Daarom zijn er ook geen kosten opgevoerd op de begroting

van 2013. Om het belang van de vertrouwenspersoon te onderstrepen
wordt deze post alsnog opgenomen in de begroting.
De verzekeringspremie is omlaag gegaan door onderhandelingen met
de verzekeraar. Mogelijk dat er zelfs nog iets af kan. Er is een nieuwe
website, vandaar dat er meer kosten zijn. Dit is eenmalig om het op te
zetten. Daarna zal het weer lager worden.
De opleiding is duurder, dit komt omdat er een aantal extra zaken
gedaan zal worden. De werving van nieuwe leden valt onder het kopje
communicatie/Gildebrief.
De controle door de kascommissie heeft plaatsgevonden en alles zag
er goed uit. De kascommissie stelt voor de penningmeester en hiermee
het bestuur te dechargeren.
Na het alsnog opnemen van kosten voor de vertrouwenspersonen is de
begroting goedgekeurd.
De kascommissie bestaat nu uit John Houben, Gerard Barendse en
Pierre Konings. Harke Slagter geeft zich op als reservelid.
Frans Tullemans en Jop Kluis stoppen als bestuurslid. Frans is acht jaar
bestuurslid geweest en tijdens het jaar afwezigheid van Theun opgetreden als voorzitter. Jop moet om gezondheidsredenen stoppen.
Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen: Mark Dwarswaard
als opleidingscoördinator en Tom Kreuning als communicatie/PR. De
voordracht van beide heren wordt goedgekeurd evenals de tweede
bestuursperiode van Ingrid Friesema.
Het extra agendapunt betreft een voorstel voor een erelidmaatschap.
Het bestuur wil Jan den Besten voordragen als erelid. Dit voorstel
wordt door de ledenvergadering met applaus aangenomen. Jan den
Besten kan helaas deze dag niet aanwezig zijn. Binnenkort gaat het
bestuur bij hem langs om hem een oorkonde te overhandigen. Als
motivatie voor het erelidmaatschap geeft het bestuur aan, dat hij de
eerste instructeur van het Gilde is geweest, dat hij heeft dit lang heeft
gedaan en dat hij onze eerste lesstof heeft geschreven.

Hans Titulaer (zittend) en Petro van Doorne (3e van rechts) van het AKG met de ontvangers van het getuigschrift (Foto: Joos Lensink)
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Meerjarenvisie
Het volgende agendapunt is de meerjarenvisie. Vanuit de afdeling
Noord-Holland kwam enkele jaren geleden de opmerking, dat er een
meerjarenvisie moest komen. Het eerste plan was om een werkgroep
op te stellen. Uiteindelijk is er een plan opgesteld en daarmee is het
bestuur langs de afdelingen gegaan. Belangrijkste punten van de visie
zijn: een brede werving van nieuwe molenaars; meer doen aan het
gastheerschap, o.a. door molengidsen; doorgaan met het verbeteren
van de opleiding, o.a. door het opleiden van instructeurs; meer doen
met de molenfuncties (malen, zagen, olieslaan), niet alleen opleiden
voor het draaien voor de prins.
Aan de hand van de bespreking van de meerjarenvisie komen er enkele
opmerkingen vanuit de zaal. Een derde van de leden is in opleiding,
kunnen we deze mensen niet bewegen om dit af te ronden? We hebben geen goed beeld waarom leerlingen ‘eeuwige studenten’ worden,
dit kan verschillende redenen hebben. Wat we als bestuur kunnen
doen, is dit beeld helder proberen te krijgen.
Professionalisering van de vereniging: hier wordt vaak negatief tegenaan gekeken. Kan dit niet anders benoemd worden? Het staat hier
vooral voor het verbeteren van de vereniging niet voor de kwaliteit van
mensen, hoe kunnen we bepaalde zaken uitbesteden.
Een voorstel voor aanvulling: is het mogelijk om ook een training te
organiseren voor examinatoren? In de examencommissie is dit al gebeurd. Dit zou ook moeten kunnen voor de toelatingsexaminatoren. Dit
punt wordt toegevoegd als aandachtpunt bij de meerjarenvisie.
Kan er niet vaker verslag worden gedaan over de vorderingen in de
Gildebrief. Dit punt wordt toegevoegd als aandachtpunt bij de meerjarenvisie.
Belangenbehartiging staat er niet duidelijk in. Hier moeten we zeker
iets mee. Het staat wel in de meerjarenvisie, maar dit moet prominen-

ter. Het zou dan op dezelfde manier kunnen als de vertrouwenspersoon, maar belangenbehartiging gaat verder. Dit zal in een werkplan
uitgewerkt worden.
Er staat dat de meerjarenvisie breed gedragen wordt. Daarvoor moeten
er brede discussies gehouden worden. Dit is breed besproken, niet in
alle afdelingen op een contactavond maar merendeels wel, anders in
ieder geval op afdelingsbestuur/instructeurs niveau. Daarnaast wordt
iedereen uitgenodigd voor de ALV en kan dus iedereen zijn mening
hierover geven.
De statutenwijziging stond al lang op de planning, maar met de meerjarenvisie en toevoeging van de houtzagersplatform is het nu alsnog
opgepakt. Eerst zal de motie van Jan Jansen en Pieter Hofkamp bediscussieerd worden. De motie van Jansen en Hofkamp houdt in, dat elke
afdeling een afdelingsbestuurslid afvaardigt naar het landelijk bestuur.
Omdat de afdelingen dan in het bestuur zitten, kan de Opleidingsraad
worden opgeheven.
Opmerkingen vanuit de zaal:
De motie suggereert dat elke afdeling even groot is. Een andere vereniging heeft ervaring opgedaan met een dergelijke structuur en is er van
terug gekomen.
Geen interesse om het te veranderen. Wel bestaat het idee dat de ALV
en de opleidingsraad parallelle werelden zijn. Vandaag zijn er weinig
afdelingsbestuursleden aanwezig en ik hoor weinig terug van hen
vanuit de opleidingsraad.
De toelichting van de motie was aanmatigend evenals de wijze van
indienen. Het is veel werk dat niets oplevert.
Iedereen moet zijn motie kunnen inbrengen. Dit is geen motie van
wantrouwen al ben ik tegen.
Er moet wel nagedacht worden over de bestuurssamenstelling: de
afdelingen staan niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De

Jo Meessen en Jan Wieffer overhandigen het aangepaste handboek van de Opleiding Watermolenaar (Foto: Reinier den Uijl)
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Naast jeugdleden is er ook de categorie van molengidsen. Stemrecht
geldt ook voor molengidsen.
Is een donateur lid? Nee. Deze betaalt geen contributie maar doet een
donatie. De formulering moet hiervoor aangepast worden in meerdere
artikelen.

Aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement

Voorzitter Theun Vellinga aan het woord in het gebouw van de RCE te Amersfoort
(Foto: Joos Lensink)

afdelingsbesturen zijn daardoor in hun dagelijkse werkzaamheden niet
gedekt en hierover moet nagedacht worden.
Er is een nieuwe samenstelling van de redactie van de Gildebrief: dit
zou moeten leiden tot meer informatie vanuit de opleidingsraad.
Er wordt gestemd over de motie: 31 stemmen tegen, 3 voor en 4 onthoudingen, waarmee de motie is verworpen.
In de vergadering zijn verder de aanpassingen en wijzigingen in de
statuten en het huishoudelijk reglement (HHR) besproken. Hieronder
volgen de meest belangrijke punten en opmerkingen vanuit de leden.
Naast de afdelingen per provincie is er nu ook de mogelijkheid om een
afdeling te vormen rond de functie van een molen zoals bijvoorbeeld
de houtzagers.
Op de vraag of het mogelijk is om een gezinslidmaatschap te organiseren komt de voorzitter met het antwoord, dat het lidmaatschap is
gekoppeld aan een verzekering. Een speciaal gezinslidmaatschap zal in
het huishoudelijk reglement geregeld moeten worden, maar het is de
vraag of dit kan. In de nieuwe website/ledenadministratie zijn er wel
meer mogelijkheden om aan te geven of je als lid een Gildebrief wilt
ontvangen.
Er is een nieuwe categorie leden in de vorm van jeugdleden. Jeugdleden zijn verzekerd, maar er zal in HHR wel duidelijk geregeld moeten worden wat ze mogen doen per leeftijd. Er is geen ondergrens
geregeld. Na discussie in de Opleidingsraad is eenduidigheid gekregen
vanaf welke leeftijd examen gedaan kan worden: bij het toelatingsexamen moet de kandidaat tenminste 18 jaar zijn.

Afdelingsbesturen halen hun bestuursleden uit de afdeling. Het voorstel voor een nieuw afdelingsbestuurslid komt dus vanuit de afdeling
en het landelijk bestuur benoemt vervolgens het nieuwe bestuurslid.
Het houtzagersplatform wordt toegevoegd als een functie-georiënteerde afdeling. In plaats van een eigen vereniging kan dit platform zich
aansluiten als “nieuwe” afdeling binnen het Gilde.
Jeugdleden zijn vanaf hun 16e verjaardag in opleiding. Er moet nog
gekeken worden of dit consequent in HHR en statuten staat. Andere
leden kunnen van categorie veranderen met ingang van een nieuw
kalenderjaar, jeugdleden kunnen dus op elk moment in het jaar veranderen in leden in opleiding.
Bij het niet betalen van de contributie volgt er per 1 april een royement, maar ook is een lid vanaf 1 januari onverzekerd tot het moment
waarop wel betaalt wordt. In de aanmaning staat vermeld, dat er voor
1 april betaald moet worden. Hierbij moet het onverzekerd zijn dan
duidelijk vermeld worden.
De afdeling Houtzagersplatform moet nog verder uitgewerkt worden,
maar deze is alvast in het HHR opgenomen.
In artikel 4 lid 2 moet meer aandacht voor belangenbehartiging komen
te staan. Maar eerst willen wij dit verder uitwerken in een werkplan bij
de meerjarenvisie en daarna kan dit in het HRR verder aangescherpt
worden.
In artikel 4 lid 4 staat, dat de afdelingen naast de jaarrekening ook
een begroting moeten indienen; hieraan moeten ook de molengidsen
toegevoegd worden.
In het huishoudelijk reglement moet de benoemingstermijn voor de
afdelingsbestuursleden nog toegevoegd worden.
Het HHR wordt aangepast op basis van de opmerkingen, maar zal volgend jaar terugkomen met bepaalde onderdelen. De uitgewerkte versie
van de statuten en het huishoudelijk reglement staan op de website.

Rondvraag
- Wordt het houtzaagplatform vergelijkbaar als het AKG? Dit moet
allemaal nog uitgewerkt worden.
- Hoe zit het met de redactie van de Gildebrief? Huub van Est is geen
eindredacteur meer, Mark Dwarswaard heeft dit overgenomen. De
bedoeling is om de nadruk in de Gildebrief meer op molenaars dan op
molens te gaan leggen. Daarnaast: lever vooral materiaal aan!
- Is er ondertussen al meer bekend over het ernstige ongeluk in Kinderdijk? Nee, dit ligt nog steeds bij de officier van Justitie. Zodra er meer
bekend is, zal dit worden teruggekoppeld.
- Klopt het dat het diploma 5 jaar geldig is? Nee.
- Een compliment richting het bestuur voor het vele werk dat is verzet,
vooral wat betreft de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Bas de Deugd, secretaris

juni 2013
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BESTUUR

Nieuw bestuurslid communicatie,
social media en algemene zaken
Tijdens de laatste jaarvergadering is Tom
Kreuning gekozen in het bestuur. Hij gaat de
taken communicatie, social media en algemene zaken op zich nemen. Ook de werving
van met name jongere leden gaat tot de
speerpunten behoren.
Tom Kreuning is molenaar sinds 1993 en
loopt al van kinds af aan met molentjes. Zijn
opleiding begon in de Zaanstreek op meelmolen de Bleeke Dood bij Rens de Ruiter. Na het
slagen voor het diploma vrijwillig molenaar
draaide hij op molen de Eendracht in Alkmaar.
Sinds 2002 woont hij met zijn gezin op strijkmolen D in Oudorp NH, gemeente Alkmaar.

Hij is de vader van Jippe die vorig jaar de
jongste molenaar van Nederland was. Naast
het molenaarschap heeft hij in het bestuur
van de Alkmaarsche Molen Vereniging (red:
tegenwoordig Molenstichting Alkmaar) gezeten en is de laatste 12 jaar redactielid van het
blad De Molenpost, het molenmagazine voor
Noord-Holland.

(Foto: fam. Kreuning)

Nieuwe opleidingscoördinator
en eindredacteur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd
ik, Mark Dwarswaard, gekozen in het bestuur
van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Ik
neem binnen het bestuur de opleidingen voor
mijn rekening.
Ik ben in 1971 geboren in Eindhoven, letterlijk
in de schaduw van de Philips Nederland kantoren. Voor datzelfde Philips moest mijn vader
naar hun fabriek in Winschoten en zodoende
verhuisden wij er achteraan. Negen jaar heb
ik daar gewoond en veel kwam ik langs de
drie grote molens daar. Molen Dijkstra met Bé
Oomkes was de eerste molen die ik ooit bezocht met mijn ouders op een molendag. Actief werd ik pas na het bezoek van de Aalster
molen waar Leo van Someren mij vertelde, dat
ik ook molenaar kon worden! De opleiding heb
ik gevolgd bij Gerard Sturkenboom in Heeze.
In 1998 deed ik met goed gevolg examen in
Liessel en begin mei dit jaar deed ik weer met
goed gevolg examen, dit keer voor watermolenaar. Sinds 2011 maal ik samen met Martijn
Coenraads op de Opwettense Watermolen
tussen Eindhoven en Nuenen. Ook maal ik

op molen De Pelikaan te Maaskantje bij Jan
Toelen. Veel Gildeleden zullen mij nog kennen
als molenaar van Holten’s Molen te Deurne en
van de Vlietmolen te Lexmond.
Vanwege de betrokkenheid bij de beide opleidingen, bij het Platform Houtzagers (via de
Opwettense Molen, die ook nog de restanten
van een zaagmolen herbergt) en nog altijd
bij het Olieslagersgilde dat ik met Ada Meurs,
Mark den Boer en Martijn Coenraads heb
opgericht in 2002 en de herziening van de
exameneisen (wat ik vanuit de examencommissie van De Hollandsche Molen deed) kan
ik me goed inleven in de diverse werkgroepen
die onder de Opleidingscoördinator vallen.
Vandaar dat ik me heb aangemeld voor die
bestuursfunctie.
Mijn redacteurschap van het Peellands Molennieuws en de OlieNoot komen weer goed van
pas bij de invulling van de eindredactie van de
Gildebrief. Volop werk aan de winkel dus!
Mark Dwarswaard
(Foto: Willie Jan Bons, foto-art.nl)
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Marc Crins Molenzeilen
◆ Nieuwe molenzeilen, diverse mogelijkheden
◆ Reparaties van uw oude zeilen
◆ Lui-matten
◆ Bil kussens (in zeildoek)
◆ Aanverwante artikelen

www.vrijwilligemolenaars.nl
Dionysiusstraat 22
gsm: 06-20949805

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

6071 KH Swalmen

www.molenzeilen.com

Neem eens een kijkjetel.op0475-850284
de vernieuwde website van
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
juni 2013
december 2009
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VEILIGHEID

Brandweeroefeningen
in molen ‘De Hoop’ in Elden
Op 5 maart jl. meldde
rond het middaguur
een omwonende van de
koren-beltmolen in Elden
de brandweer-meldkamer,
dat er rook uit de kap
van de molen kwam.
De brandweer MiddenGelderland rukte direct
uit met een blus- en
ladderwagen.

Brandweeroefening (Foto: Jarke Schober)

Ook ik werd thuis gewaarschuwd, dat de
molen in brand stond. Omdat ik iets eerder
dan de brandweer aanwezig was, kon ik de
bevelvoerder vertellen, dat een molenmaker
die morgen de aanlopende vang zou repareren. Bij zijn werkzaamheden was er kennelijk
iets fout gegaan; zijn auto stond er nog wel,
maar van de molenmaker was geen spoor te
bekennen. Ik kon de bevelvoerder vertellen,
dat de molen veilig aan de ketting lag, hij niet
spontaan kon gaan draaien, maar... dat de
molenmaker zich bijna zeker in de kap moest
bevinden.
De eerste ploeg (de zoekploeg) met achter
zich een waterploeg ging met perslucht
de molen binnen. Na enkele ogenblikken
meldde de zoekploeg, dat de molenmaker was
gevonden, met zijn been tussen bonkelaar
en bovenwiel bekneld en zwaargewond. De
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ladderwagen was ondertussen met brancard
al in de lucht op weg naar de raampjes van
het achterkeuvelens. Ook was een beginnende
brand geblust en onder controle. De zwaargewonde molenmaker werd vanuit de kap op de
brancard in veiligheid gebracht en overgedragen aan ambulancepersoneel en afgevoerd
naar ziekenhuis Rijnstate.
Gelukkig... de molen en de molenmaker waren
gespaard!!
En... zo werd de kap nog negen keer vol
rook geblazen, een pop tussen bovenwiel en
bonkelaar gelegd en met grote inzet door
verschillende groepen van het korps MiddenGelderland geoefend bij de molen. Want ik
voldeed graag aan het verzoek van Frank de
Hoog, brandweer-oefenleider en vrijwillig
molenaar of de brandweer bij de molen een
ademlucht-oefening mocht houden.

www.vrijwilligemolenaars.nl

Voor de brandweermensen was dit een zeer
aparte locatie (een monument) met nauwe
trappen, ronde vormen, zware molenstenen,
heel veel hout en een rieten kap. Voor de
eigenaar van de molen en mezelf was dit
ook van belang, omdat wij nu weten dat de
brandweer dit monumentale gebouw kent en
weet hoe te handelen bij een echte calamiteit.
Dat deze oefeningen belangrijk genoeg
werden gevonden, bleek uit de belangstelling
van het ochtendblad De Gelderlander en de
persvoorlichters van de brandweer. Ik ben er
van overtuigd, dat dergelijke oefeningen in en
bij molens een meerwaarde hebben voor de
veiligheid van deze monumentale gebouwen.
Jarke Schober (vrijwillige molenaar van
“De Hoop” in Elden)

KORT NIEUWS

Ansichtkaarten en boek
Van poldermolen De Eendracht en modelmolen Westendorp te Sebaldeburen zijn nieuweansichtkaarten verschenen. Molen Westendorp staat afgebeeld in een winters landschap en
De Eendracht is afgebeeld met vlag en wimpel. De kaarten kosten slechts € 0,15 per stuk.
De kosten voor 2 x 3 kaarten zijn € 2,00 inclusief verzendkosten. De kaarten zijn te bestellen
door € 2,00 over te maken op rekening 2257057, ten name van H. Berends te Sebaldeburen
met vermelding van uw adres. Andere aantallen op aanvraag via email: henk@hbservice.nl of
telefoon: 0594 612 700
Binnenkort zal er een hernieuwde uitgave verschijnen over de historie
en gebeurtenissen rond de 125-jarige poldermolen De Eendracht te
Sebaldeburen en haar molenaars. Dit 128 pagina’s tellende boek zal naar
verwachting begin april beschikbaar komen en worden verkocht voor de
prijs van € 9,50.
Het boek van 17 x 24 cm. wordt volledig in kleur gedrukt, ingebonden,
genaaid en krijgt een harde omslag. De oplage is beperkt, dus als u zich
wilt verzekeren van een exemplaar, stuur dan alvast een email naar
henk@hbservice.nl met als onderwerp: molenboek 2013.
Henk Berends

Puntkomma
Rubriek voor reacties of aanvullingen van lezers

Oproep Widde Meuln
Volgend jaar bestaat de Widde Meuln in Ten Boer 175 jaar. Ter gelegenheid
hiervan is een herdenkingsboek in voorbereiding. De molen die in afgelopen jaren volledig is gerestaureerd, heeft vele molenaars gekend. Het zou
een verrijking voor het voornoemde boek zijn, als we over fotomateriaal
van deze molenaars zouden kunnen beschikken.
Wie kan ons hier aan helpen. Alle informatie is welkom ook verwijzingen
naar nog in leven zijnde nakomelingen van betrokkenen.
(Red: ) De schrijver heeft een lijst met molenaars van de Widde Meuln.
Jakob Hoogakker, j.t.hoogakker@planet.nl

Informatie delen?
Heb je ook informatie die je met de andere vrijwillige molenaars wilt delen?
Stuur dan een artikel naar redactie@vrijwilligemolenaars.nl
juni 2013

Gildebrief

11

MARKTONDERZOEK

“Wat is het profiel
van de
molenaar?”
Voor onze opleiding medewerker Marketing en Communicatie van het Da Vinci
College in Gorcum moesten wij een marktonderzoek doen. Via Het Gilde van
Vrijwillige Molenaars hebben wij een opdracht gekregen: “onderzoek het profiel
van de molenaar”.

Wij hadden na het horen van deze opdracht goede zin om hieraan te
beginnen. Zo zijn wij eerst informatie gaan verzamelen en hebben we
een casestudy gedaan door een aantal molenaars te bellen. Zo wisten
wij goed wat we gingen onderzoeken en konden wij het onderzoek
zo goed mogelijk aanpassen aan de molenaars. Er is een aantal keer
via de mail contact geweest met Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
en ook hebben wij een rondleiding gehad van Bas de Deugd in de
gerestaureerde molen in Arkel.

Doelstelling en probleemstelling
Na het horen van de probleemstelling dat er nieuwe molenaars
moeten komen, is onze doelstelling tot stand gekomen na de wensen
van de begeleidend docent en de vraag van Het Gilde van Vrijwillige
Molenaars. Ook hebben wij het aangepast aan het boek “Zo doe je
een onderzoek” en de tips en tops lijst. De doelstelling is SMART en
luidt:
“Wij gaan binnen 3 maanden het profiel van de molenaar onderzoeken door middel van het versturen van enquêtes”.

Betrouwbaarheid onderzoek
Er zijn 2161 leden van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Om een
betrouwbaar onderzoek te doen hebben wij aselect 300 enquêtes

12
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verstuurd: 120 via post en 180 via de mail. Totaal hebben wij 182
reacties gekregen: 8,4 procent van het totale ledenbestand heeft
gereageerd. Door een zeer goede respons is ons onderzoek zeer betrouwbaar geworden. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars had in eerst
instantie gevraagd om een onderzoek te doen om nieuwe molenaars
te werven. Wij hebben om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren
eerst het profiel van de molenaar onderzocht. Later zal waarschijnlijk het onderzoek worden doorgestart om de vraag van Het Gilde te
beantwoorden. Wij hopen met onze informatie een stap in de goede
richting te hebben gezet.

Uitslagen enquêtes
Op welke leeftijd bent u molenaar geworden?
Uitslag: Gemiddeld 42 jaar.
In dit gegeven zit een erg grote spreiding. Zo zijn er tieners en ook
65+-ers.
Hoeveel tijd besteed u gemiddeld per week aan het molenaar zijn?
Uitslag: Gemiddeld 8 uur.
In dit gegeven zit een erg grote spreiding. Er zijn ook molenaars die
fulltime op de molen te vinden zijn.

www.vrijwilligemolenaars.nl

Ik ben het profiel van de molenaar
Ik ben molenaar geworden omdat de techniek mij erg
aanspreekt. Ook kom ik uit een molenaarsfamilie.

Mijn molen staat
10 kilometer
van mijn huis.

Ik ben 57 jaren jong!
Ik ben een man.

8 uur per week
ben ik op mijn
molen te vinden.

Ik ben
verantwoordelijk,
zelfstandig,
enthousiast,
handig en
vriendelijk.

Ik werk (werkte) in
de sector techniek.

Molenaars moeten een diploma halen. Dit voor
veiligheid en men moet weten wat een molen inhoudt.

Wat is de afstand van uw huis tot de molen (in kilometers)?
Uitslag: Gemiddeld 10 kilometer.
De molenaar woont over het algemeen erg dicht bij de molen. Deze is
vaak goed te bereiken met de fiets of te voet.
Wat is de gemiddelde leeftijd van de molenaar?
Uitslag: Gemiddeld 57 jaar.
In dit gegeven zit een erg grote spreiding. Zo is het oudste lid 90 en
het jongste lid 16 jaar.
Andere vragen waren:
Bent u molenaar of alleen lid van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars?
Wat heeft u doen besluiten molenaar te worden?
In welke sector bent u werkzaam of werkzaam geweest?
Kunt u de vijf beste eigenschappen van een molenaar aanvinken?
Heeft u een idee om nieuwe molenaars te werven?

lucht Museum te Arnhem geweest om ons onderzoek te presenteren.
Om 15.15 stonden wij op het programma. Er hadden ongeveer 60
molenaars zich aangemeld om onze presentatie bij te wonen. Bij de
presentatie kregen wij de hulp van Theun Vellinga, voorzitter van Het
Gilde van Vrijwillige Molenaars. Hij heeft onze presentatie ingeleid en
na de presentatie een discussie met de molenaars opgestart.
De presentatie hebben wij goed verdeeld. Zo heeft Cynthia Rietberg
de inleiding gedaan en hebben Bart van den Heuvel en Gido van der
Stadt de uitwerkingen gepresenteerd. De presentatie was gemaakt
in Prezi, dit is een online presentatieprogramma. Hier hebben wij
veel complimenten voor gehad, ook was dit zeer fijn werken. Na 45
minuten presenteren, vragen en discussiëren hebben wij de aanwezigen bedankt en een folder met informatie over het profiel van de
molenaar uitgedeeld.
Cynthia Rietberg, Bart van den Heuvel en Gido van der Stadt

Presentatie
Het marktonderzoek bestaat voor 50% uit presenteren en voor 50%
uit het onderzoek. Op 26-01-2012 zijn wij samen met onze begeleidend docent Hans van der Meer naar de molenaarsdag in het Open-

(Achtergrondfoto: Venbergse Watermolen, foto coll. P. de Groot)

juni 2013
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OPLEIDING
PLAATSEN VAN HERINNERING
MOLENVROUWEN

De instructeur:
de spil waar de opleiding
om draait

(Stel’s Mueln te Harkstede, foto: H. Noot 2012)
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Onlangs nodigde het afdelingsbestuur Zuid-Holland alle instructeurs uit voor een contactavond. Die uitnodiging moet je ruim zien: naast benoemde instructeurs kennen we in
Zuid-Holland ook veel ervaren molenaars die (een deel van) de opleiding van leerlingen
verzorgen. Naar aanleiding van de onderwerpen die aan de orde kwamen, kreeg ik het
verzoek om hierover iets in De Gildebrief te schrijven. Ik besloot het wat breder te maken
in de verwachting, dat meer instructeurs en stagemolenaars gediend zijn met dit artikel

De opleiding
Op papier is de opleiding tot vrijwillige
molenaar goed geregeld. Het doel is duidelijk:
we moeten de leerling-molenaar (m/v !) zover
brengen, dat hij of zij zelfstandig en veilig
een molen voor de prins kan laten draaien.
Daarvoor hebben we in de exameneisen precies vastgelegd wat de kandidaat moet weten
en kunnen. Als de kandidaat slaagt voor z’n
examen achten we het doel bereikt en is
de opleiding voltooid. Daarnaast zijn er ter
ondersteuning goede hulpmiddelen ontwikkeld, zoals de basiscursus, de lesbrieven, de
checklist, het logboek, enzovoorts.
Lastiger is, dat de docenten van deze
opleiding vrijwel allemaal doe-het-zelvers
zijn, niet als molenaar, maar als instructeur.
Niemand heeft er een opleiding voor gevolgd,
(nog) niemand wordt er in bijgeschoold.
Niemand wordt op zn resultaten beoordeeld,
laat staan: afgerekend. Ook gecompliceerd
is, dat de opleiding veelal een één-op-één
gebeuren is van een instructeur en een leerling. Daar valt moeilijk grip op te krijgen (als
we dat al zouden willen ) en daarin valt ook
niet zomaar bij te sturen. Het uitgangspunt is
vrijheid, blijheid en veel goede wil, zeg maar.

Doen we het goed?
We kijken voor het antwoord op die vraag
graag naar het aantal geslaagde kandidaten. Dat geeft geen reden tot zorg: elk jaar
een man/vrouw of zeventig, tachtig. Maar
wat zegt dat aantal over de kwaliteit van de
opleiding? Het examen kent namelijk enkele
beperkingen die zowel in het voordeel als in
het nadeel van de kandidaat kunnen werken:
- het is een momentopname: presteert de
kandidaat op z’n normale kunnen of is hij
door zenuwen of iets dergelijks niet op z’n
best?

- het is beperkt: lang niet alle gewenste
praktische handelingen kun je laten uitvoeren en ook voor het stellen van vragen is de
tijd kort
- op het weer van die dag heb je geen invloed: van windstil tot storm
- hoe de kandidaat handelt in een onverwachte situatie kun je nauwelijks testen
- als de kandidaat de (theoretische) vragen
goed weet te beantwoorden, kan hij dan in
de praktijk de situatie ook juist beoordelen
en de goede maatregelen treffen?
Een examen blijft weliswaar een goed en
noodzakelijk middel om iemand al dan niet
een bewijs van startbekwaamheid te geven,
maar elke examinator zal de beperktheid
van z’n beoordeling beseffen. Of iemand een
goede molenaar wordt zal de praktijk moeten
uitwijzen.
Nu mag je in het algemeen aannemen, dat
een goede opleiding ook tot goede examenresultaten leidt. Het omgekeerde mag je echter
niet zomaar beweren: als we een groot aantal
geslaagde kandidaten hebben, zal de opleiding ‘dus’ wel goed zijn. Want het huidige
hoge slagingspercentage zegt lang niet alles.
Zijn we ook nog tevreden met dit grote aantal
geslaagden als het er misschien wel veel meer
zouden kunnen zijn? Waarom doen heel veel
leerlingen geen examen? Hoeveel eeuwige
studenten, boze gezakten, teleurgestelde
afhakers of moedeloos geworden leerlingen
staan er tegenover het aantal geslaagde
leerlingen? De ledenlijst toont grote aantallen
leden-in-opleiding met een zó laag lidnummer, dat ze al héél lang in opleiding zijn. Of
al lang niet meer, vrees ik . Het zijn allemaal
mensen die enthousiast begonnen zijn, maar
om allerlei redenen nooit het einddoel bereiken. Als we nu eens de helft minder uitvallers
zouden hebben ?!

juni 2013

De kernvraag moet dan ook zijn: wat kunnen
we doen om het aantal geslaagden (veel)
hoger te laten worden dan het nu is? Hoe
kunnen we voortijdige schoolverlating
beperken en méér leerlingen aan een diploma
helpen? Dan kijk ik óók naar de instructeurs.
De spil waar alles in de opleiding om draait
is de instructeur (m/v) en daaronder reken ik
ook andere opleiders: stage-molenaar, mentor
of hoe ze ook maar genoemd worden.
Van een opleider mogen we hoge verwachtingen hebben: hij voert de opleiding uit
en geeft deze gezicht. Hij heeft regelmatig
contact met de leerling en kan met zijn
enthousiasme en vakkundigheid een leerling
stimuleren door te gaan. Hij signaleert het als
eerste, als een leerling het laat afweten.
Met de instelling: ik ben er om je te helpen
kan hij veel bereiken. Hij mag van zijn kant
echter verwachten, gereedschappen te krijgen
òm te helpen. Om die reden is het opzetten
van een opleiding voor (nieuwe) instructeurs
en een vorm van nascholing voor zittende
instructeurs van wezenlijk belang. Dat moet
ook met het oog op de toekomst, als de
huidige garde vervangen zal moeten worden.
Van natuurtalenten hebben we er echt niet
genoeg! Zolang deze zaken nog niet gerealiseerd zijn, hoeven we echter niet stil te zitten.
We kunnen nu al de instructeurs ondersteunen om hun vaardigheid in en hun kennis van
het geven van instructie te vergroten.
Nu zou de gedachte kunnen ontstaan dat ik
van plan ben een ‘Handboek Didactiek voor
Molenaars’ te gaan schrijven. Ook ga ik geen
nota ‘Instructies voor instructeurs’ opstellen.
Dat plan heb ik niet: ik ken de molenwereld inmiddels goed genoeg om te weten,
dat boeken, papier, voorschriften, regels,
enz. bij het grootste deel van het praktisch
ingestelde volkje geen warm onthaal zullen
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krijgen. En dus zullen die hun doel voorbij
gaan schieten. Ik houd het daarom simpel en
kies voor praktische aanwijzingen. De meeste
instructeurs zijn geen schoolmeesters en niet
pedagogisch-didactisch geschoold, maar ik
zie gelukkig wel wijze, welwillende leermeesters de open staan voor adviezen, willen leren
van andermans kennis en ervaring, tips, goede
informatie enzovoorts om hun instructie te
verbeteren. De bedoeling van onderstaande
zaken is om hiervoor weer wat bouwstenen
te leveren.

Opleidingsdoel:
waar moeten we heen?
Wie op reis gaat, heeft doorgaans een reisdoel: dáár wil ik heen. Afhankelijk van waar
je begint, heb je vaak diverse wegen naar
je doel. En als de reis te ver is, doe je het in
etappes. Vóór je vertrek bereid je je voor en
onderweg houd je bij hoe ver je gevorderd
bent en wat er nog moet komen. Als je dit
allemaal niet goed voor ogen hebt, verdwaal
je en bereik je je bestemming niet of rij je ver
om. Instructie geven of lesgeven, gaat niet
anders. Het einddoel van je instructie is dui-

delijk: die leerling moet een goede molenaar
worden. Dit is ons opleidingsdoel. Daarvoor
moet hij of zij het een en ander kunnen èn
weten. Dat hoeven we niet zelf te bedenken,
want dat ligt vast in de exameneisen. Een belangrijke vereiste voor een instructeur is dus
regelmatig de exameneisen te raadplegen!
Hoe in de praktijk met die eisen-op-papier
wordt omgegaan, kun je zelf ervaren door
eens een examen bij te wonen: iedere instructeur heeft die mogelijkheid. Dat helpt weer
om te zien wat belangrijk is om je leerling
mee te geven. Aanbevolen!

Beginsituatie:
waar vertrekken we?
Krijg je een nieuwe leerling, dan is het goed
om éérst iets van elkaar te weten en met elkaar af te spreken. Daarvoor is een kennismakingsgesprek nuttig. De instructeur wil onder
andere graag weten: waarom wil je molenaar
worden? Weet je er al iets van of begin je
pas? Heb je een idee, hoe de opleiding tot
molenaar georganiseerd is? Hoeveel tijd denk
je eraan te kunnen besteden? Hoe vaak kun
je komen? Ben je een praktijkman of meer
een studiebol? Ben je een
techneut of een buroloog?
Wat verwacht je van mij als
instructeur? Ben je bereid
je aan te passen aan de
hier geldende afspraken en
gewoonten?
De leerling heeft zeker
ook vragen: hoe gaat het
hier tijdens zo’n lesdag op
de molen? Hoe verloopt
de instructie? Geef je ook
theorie? Waarmee moet ik
rekening houden als ik op
de molen kom? Wat doen
we met de Handboeken en
de lesbrieven die ik ontvangen heb? Wat verwacht je
als instructeur van mij?
Kortom: zowel instructeur als leerling hebben
een verwachtingspatroon.
Voorkom dat je elkaar
teleurstelt door een nietreëel verwachtingspatroon
of onduidelijke afspraken!
Dat gevaar ligt altijd op de
loer! Daarnaast helpt zon
kennismakingsgesprek de
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instructeur ook een goede aanpak te kiezen:
een praktische leerling met een technische
achtergrond moet je anders instrueren dan
een leerling die bij nul moet beginnen en ook
nog minder handig is. Een senior-leerling kan
losse namen en feiten minder makkelijk in zn
hoofd stampen, maar leert makkelijker als hij
verbanden ziet en dingen begrijpt. Neem dus
ruim de tijd voor zon kennismakingsgesprek!

Op weg: welke route?
Omdat de reis lang is, maken we die in drie
etappes. Hoe lang we over een etappe doen,
bepaalt de instructeur. Als hij meent, dat
het leerdoel bereikt is, kan de leerling verder
met de volgende fase. De ‘checklist’ is hierbij
een handig hulpmiddel om de voortgang te
bepalen.
1. de kennismakingsfase
Voor een beginnende leerling is het belangrijk
eerst met alle dagelijks voorkomende zaken
op de molen kennis te maken. Doe veel voor,
laat hem goed kijken en eventueel opschrijven of op andere wijze vastleggen wat van
belang is (foto’s met een mobiele telefoon bij
voorbeeld.). Daarna laten we het onder onze
leiding nadoen. Veel herhaling is belangrijk
voor een beginner! Wijs hem ook steeds op de
regels en de afspraken: ze zijn nog nieuw en
hij moet ze zich al doende gaan eigen maken.
De valkuil voor de instructeur in deze fase
is: te véél te willen uitleggen en benoemen.
De leerling weet immers nog maar weinig
en er is zoveel nieuws te vertellen. Realiseer
je echter, dat het interne geheugen van de
beginnende leerling eerder vol is dan je denkt.
Je kunt beter een beetje begrijpen dan veel
niet begrijpen!
Bedwing ook nog even je neiging tot volledigheid: één nieuwe knoop is al moeilijk genoeg
om die vlot te maken. Dat er daarnaast nog
diverse andere varianten in omloop zijn,
brengt een beginner alleen maar in verwarring. Ook de Basiscursus laten we nog even
dicht: er komt al genoeg op de leerling af en
na weer vijf nieuwe vaktermen duizelt hij
al. Uiteraard verbieden we niet boeken in te
kijken als iemand dat zelf graag wil.
Het motto voor de theorie is: in de beperking
herken je de meester!
En voor de praktijk is dit: overdaad baat!
Het leerdoel voor deze eerste fase is, dat de
leerling aan het eind ervan onder leiding
van de instructeur zelf alle voorkomende
dagelijkse handelingen op de molen kan

(Molen de Rat te IJlst, foto M. Dwarswaard 2006)

verrichten. Om dit kunstje onder de knie te
krijgen heeft hij zijn handen voorlopig wel
vol. Alles kunnen begrijpen of verklaren hoeft
nu nog niet.
2. de verdiepingsfase
De volgende etappe is verdieping. Hierin
is het leerdoel, dat aan het eind van deze
fase de leerling zelfstandig de molen kan
bedienen. De instructeur is wel aanwezig,
maar hoeft niet overal bovenop te zitten.
Om dat te bereiken moet je de leerling veel
laten oefenen. Beperk het praktisch werken
niet tot ’s morgens opzeilen, tussendoor wat
ruimend meekruien en ‘s middags afzeilen en
veilig wegzetten. Dat mag goed zijn voor de
tellerstand (en misschien het aantal uren in
het logboek) maar niet voor de vorderingen
van de leerling! Natuurlijk mag de leerling
ook best eens het gras maaien, maar dat is
geen examenstof. Aan de andere kant: als
zich een gelegenheid voordoet om iets mee te
maken wat geen examenstof is, bijvoorbeeld
het openleggen van een steenkoppel, dan laat
je die kans natuurlijk niet liggen!
De meest gangbare termen en begrippen
moet de leerling kennen en van de belangrijkste molenonderdelen de naam weten. Ook
moet hij vertrouwd raken met het weer. De
theorie krijgt nu meer aandacht en de Basiscursus moet ook geregeld worden geopend!
Een leerling moet nu méér dan kunstjes kennen; hij moet inzicht krijgen in wat hij doet.
Nu zijn begrip en inzicht niet rechtstreeks
te instrueren, maar je kunt de leerling wel
stimuleren om na te denken. Je legt goed

uit waarom jij een bepaalde handeling wèl
zus maar niet zó doet. Je stelt steeds weer
vragen over het waarom, wat en hoe van
zijn handelen. Je schotelt hem denkbeeldige
problemen voor en je bespreekt zijn oplossing
ervan samen (zie als voorbeeld ook de casussen achter de lesbrieven).

kennismakingsfase nog inhouden, nu kan hij
al z’n kennis en ervaring aan de leerling kwijt!
Als leerdoelen voor deze fase kunnen we dus
noemen:
1. kennis en vaardigheid brengen op examenniveau
2. blikverbreding in de molenwereld.

3. verbredingsfase en examenvoorbereiding
Dit is de laatste etappe. De leerling kent
inmiddels zijn eigen instructiemolen goed en
kan deze zelfstandig bedienen. Van andere
molens moet hij ook iets weten en hij moet
daarop ook enige tijd draaien. Zo ontdekt
hij, dat er vaak meerdere wegen naar Rome
leiden. Stimuleer hem zijn eigen keuzes te
maken voor een verantwoorde en veilige
manier van werken. Die keuzes moet hij goed
kunnen motiveren. Dat vraagt erom, dat hij
de ruimte en het vertrouwen krijgt van de
instructeur.
Help indien nodig te zoeken naar een goede,
tweede instructiemolen. Ook al ben jij de
beste instructeur ter wereld, van een ander
valt altijd nog iets te leren! Moedig ook het
bezoeken van andere molens aan! Vraag daarna gedetailleerd wat hij daar aantrof! (Let
op: In het logboek zit een handig blad met
aandachtspunten voor molenbezoeken.) Hij
moet ook leren een rondleiding te verzorgen,
bezoekers te woord te staan en iets kunnen
vertellen over molens in heden en verleden.
Schakel hem ook in om nieuwe leerlingen
wegwijs te maken: dat is erg leerzaam!
Voor het examen moet alle lesstof aan de
orde komen. Moest de instructeur zich in de

Tenslotte nog een algemeen advies dat zeker
in de kennismakingsfase - maar ook nog wel
in de verdiepingsfase - van groot belang is:
als meerdere molenaars op een instructiemolen assisteren bij de opleiding, dan is het
voorwaarde, dat je allemaal dezelfde wijze
van werken hanteert. Misschien is dat niet je
eigen voorkeurswerkwijze, maar voor de leerling is het verwarrend, als de ene molenaar
corrigeert wat de ander net aangeleerd heeft.
In deze fasen gaat de leerling nu eenmaal
voor… De instructeur moet, als ‘hoofdaannemer’, hierop toezien
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In het volgende nummer van de Gildebrief
volgt de rest van dit artikel. We kijken dan
onder aandere naar het gebruik van de
lesbrieven, het omgaan van leerlingen met
een beperking en enkele ervaringen vanuit de
examens.
Kees Kammeraat
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MOLENDAG

VOORNE-PUTTEN

& ROZENBURG

21 JULI 2012
10.30 – 17.00 UUR

Neem deel aan
de 5e molendag!
Alle deelnemende molens zijn deze dag te
bezichtigen en zullen bij voldoende wind draaien.
Bij elke molen is iets te doen, dit kunt u lezen op
onze website.
Download diverse 'molenfietsroutes'.
Verzamel unieke molenstempels. In verband
met ons 5-jarige lustrum is er bij elke deelnemende molen een
molenpas verkrijgbaar waarin u na uw bezoek een stempel kunt
laten zetten.
Bezoek de werkplaats van Molenmakerij Herrewijnen aan de Korte
Schenkeldijk 4 te 3207 LA Spijkenisse. Op deze dag krijgt u een
indruk van wat er bij komt kijken om de molens te onderhouden.

WWW.MOLENDAG.INFO

BESTUUR
BESTUUR

Als bestuur hebben wij de laatste tijd al een paar keer gehoord, dat wij te weinig
laten horen waar wij mee bezig zijn. Dit signaal hebben wij opgepikt. Vanaf deze
Gildebrief zal er elke keer een artikel staan met informatie vanuit het bestuur.
Informatie waar wij ons mee bezig houden, wat wij willen en waar wij als bestuur
tegen aan lopen.

Het Boventafelement
Bij het schrijven van dit artikel merken wij dat
het goed is om regelmatig stil te staan met
waar we allemaal mee bezig zijn in onze vrije
tijd. Na de voorbereiding en de uitvoering van
de molenaarsdag op de laatste zaterdag van
januari in Arnhem zijn we in één stuk door gegaan met de voorbereidingen van de algemene
ledenvergadering in april.
Daarvoor zijn we langs alle afdelingen geweest
om de meerjarenvisie te bespreken. Soms was
dat op contactavonden met veel deelnemers,
soms op een instructieavond met leerlingen en
instructeurs en soms op een vergadering van het
afdelingsbestuur.
Een klus we zeker niet moeten vergeten is de
automatische incasso. Inmiddels maken meer
dan 800 leden hun machtiging gegeven. Maar
dit heeft wel betekend, dat de penningmeester
al deze gegevens handmatig in het betalingssysteem heeft moeten zetten. Samen met de
coördinator van de ledenadministratie heeft dit
ontzettend veel tijd gekost. Uiteindelijk moet dit
tijdwinst gaan opleveren, want de betalingen
via de acceptgiro of via een bankoverschrijving
kost ook veel tijd. Nog meer tijd en ook kosten

gaan zitten in de betalingsherinneringen. Te late
betalingen hebben overigens ook gevolgen voor
de verzekering. Want: als je niet betaald hebt,
ben je niet verzekerd! Dus zorg er voor dat je
voor het einde van het jaar betaald hebt!
De wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement hebben vooral enorm veel tijd
gekost van de voorzitter. Ook zijn hier veel uren
van de overige bestuursleden in gaan zitten.

Hierover kunnen jullie in de komende Boventafelement meer lezen.

Het bestuur.
Op de foto bij dit artikel is het boventafelement
te zien van Overwaard nr. 4 te Kinderdijk
(foto: M. Dwarswaard)

Door ziekte is er op het gebied van opleiding en
biotoop vertraging opgelopen. Inmiddels is de
biotoopprijs voor 2012 vergeven. Met de nieuwe
opleidingscoördinator hopen we een doorstart
te maken met de opleiding van instructeurs.
Een geheel ander onderwerp is de aanvraag voor
Immaterieel Erfgoed. In samenwerking met De
Hollandsche Molen, het AKG en het GFM heeft
het Gilde een aanvraag gedaan om de molenaar
onderdeel te laten zijn van het Immaterieel
Erfgoed van Nederland. Deze aanvraag is
gehonoreerd en bekend gemaakt op de officiële
opening van Molendag 2013.
De komende periode gaan we als bestuur de
meerjarenvisie uitwerken in actieplannen.
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B. VAN DE VOORT

Bezoek de
poffertjeskraam
Het kan niemand ontgaan zijn: molendag. Ook dit jaar
was het weer een succes met meer dan 900 molens
die draaiden. Het thema was ‘bezoek de molenaar’, wat
natuurlijk fijn is, want de meeste molenaars hebben een
ego dat ruimschoots groot genoeg is om bezoek dat
speciaal voor hen komt op waarde te schatten.
Op De Hoop hebben we traditiegetrouw ook weer flink
uitgepakt: de molen in de vlaggetjes, een kleurplatenwedstrijd voor de jeugd, een draaiorgel en natuurlijk de
poffertjeskraam.
De poffertjeskraam is bijna een grotere traditie dan
molendag zelf en stond er zelfs toen het koffiehok in
restauratie was en we dus alleen ’s ochtends konden
draaien. Ook dit jaar was de kraam weer een groot succes. Letterlijk honderden mensen kwamen langs om de
lekkerste poffertjes van Nergenshuizen en omstreken te
proeven. Er stonden rijen en iedereen riep ‘oh’ en ‘ah’,
omdat de molen met zijn vlaggetjes er zo mooi bovenuit
torende.
Het werkwaardige was dat iedereen poffertjes kwam
eten, maar slechts een paar mensen de molen (of molenaar) kwamen bekijken. Het is mij vaker opgevallen met
molendag. Hoe mooi of uniek je molen ook is, het wordt
pas druk als er pannenkoeken worden gebakken, een
ambachtenmarkt is of de dorpsband speelt. En zo wordt
het ook gepromoot: er is bij de molen van alles te doen,
van Oudhollandse spelletjes tot schapen scheren. En o
ja, je kan ook nog de molen bezoeken, maar dat is bijna
bijzaak, zelfs op molendag.
Wat is dat toch, dat molens van zichzelf niet interessant genoeg zijn? Waarom worden ze toch vooral gezien
als stoffering in een Oudhollands geheel? Zijn er echt
geen molengerelateerde activiteiten te bedenken waar
mensen op af komen?

Jong geleerd…
Ik ben Joyce van Kessel. Ik ben 8 jaar oud en
zit in groep 5. Mijn vader en moeder zijn allebei
molenaar. En ik ga heel vaak mee naar onze molen.
Toen ik hoorde, dat er ook jeugdleden bij het gilde
mochten, heb ik mij direct laten aanmelden.
Mijn moeder ontvangt vaak schoolklassen op de
molen. Op 11 april was mijn klas aan de beurt.
Mama mocht alleen de molen laten draaien en ik
heb mijn klasgenoten uitleg over de molen gegeven.
Ook hebben ze allerlei vragen gesteld over de molen.
Gelukkig wist ik overal antwoord op. Een
paar dagen later zeiden ze allemaal,
dat ze molenaar willen worden.
Groeten,
Joyce van Kessel
Foto’s van Philip van de Wiel, Udennieuws.nl

De St. Jozefschool bij de Molen van Jetten in Uden.

Ik heb het antwoord ook niet, maar wel een suggestie
voor volgend jaar. We schaffen molendag af en maken
er nationale pannenkoeken- en poffertjesdag van. Dat
promoten we door de pannenkoekenkraam naast een
molen te zetten. Er is van alles te doen bij de kraam, u
kunt een molen bekijken en de molenaar helpen! En o ja,
u kunt ook nog pannenkoeken en poffertjes eten, maar
dat is eigenlijk bijzaak.
Ik voorspel dat de molenaar het razend druk gaat krijgen.
Joyce van Kessel leidt haar klasgenootjes rond in de Molen.
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OP ZOEK NAAR

Vacatures
Op zoek naar vrijwillige molenaars (Marle)
Namens de stichting “De Wijhese Molen” ben ik op zoek naar een of meerdere vrijwillige molenaars voor molen “De Vlijt” te Marle. Momenteel ben ik de enige molenaar op deze monumentale
molen aan de Marledijk in het stroomgebied van de IJssel (de mooiste rivier van Nederland).
Vanwege mijn leeftijd moet ik met ingang van 2014, noodgedwongen, stoppen als zelfstandig
molenaar. Daarom ben ik op zoek naar een of meerdere gediplomeerde of bijna gediplomeerde
molenaars om deze molen te draaien of wellicht in de toekomst ook te bemalen en zodoende deze
molen in stand te houden.
Belangstellenden kunnen contact met mij opnemen:
Stichting “De Wijhese Molen”
Arsène de Badts
Marledijk 17
8198 KP Marle
tel. 0578 - 631414

Molenaar gezocht (Oisterwijk)
De Kerkhovense molen in Oisterwijk (NB) zoekt een vrijwillige molenaar als aanvulling van het drietal molenaars dat daar nu actief is.
De molen is een werkende korenmolen die in het bezit is van een stichting. De
stichting beheert, met de hulp van een veertigtal vrijwilligers en in samenwerking
met mensen met een verstandelijke beperking, behalve de molen ook een molenwinkel met koffiegelegenheid en daarnaast een moestuin. De molenaars malen
graan voor verkoop in de winkel en aan bakkers. Hoewel de molenaarsactiviteiten
onbezoldigd plaatsvinden, wordt er professioneel gewerkt.
Wat vragen wij?
- Een molenaar met (elementaire) kennis van en affiniteit met het korenmolenaarschap.
- Bij voorkeur iemand die in het bezit is van het getuigschrift Vrijwillige Molenaar.
- Iemand die in de gelegenheid is regelmatig, maar ten minste één dagdeel per week op de
molen te zijn.
- Iemand die bereid is alle voorkomende werkzaamheden op de molen mee te helpen verrichten, waaronder naast het malen en het uitvoeren van klein onderhoud ook het onderhouden
van contact met bakkers, bezoekers van winkel of molen en andere medewerkers van de
stichting.

(foto: Willie Jan Bons, foto-art.nl)

Wat bieden wij?
- Een molen waar met alle aspecten van het traditionele ambacht van korenmolenaar kan worden kennisgemaakt.
- Werken in teamverband en in onderling overleg, en daarbij in de gelegenheid zijn veel te leren.
- Werken in een inspirerende, sociale omgeving.
Belangstellenden kunnen een mailbericht, met daarin een toelichting over hun achtergrond en aspiraties, sturen aan Jan Scheirs, molenaar en voorzitter van stichting De Kerkhovense Molen: j.g.m.scheirs@uvt.nl

juni 2013
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CULTUUR

Ambacht molenaar wordt
immaterieel cultureel erfgoed!
Eric Zwijnenberg (l) en Ineke Strouken tijdens de overhandiging van het logo (foto Tom Kreuning)

Op 7 mei jl. maakte Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE) bekend, dat het ambacht van molenaar opgenomen is op de Nationale
Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dit deed zij door de officiële plaquette
met het logo van de Nationale Inventaris te overhandigen aan Eric Zwijnenberg, één van de oprichters
van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, tijdens de feestelijke aftrap van de Nationale Molendag 2013
op molen Het Jonge Schaap op de Zaansche Schans.
Door de krachten te verenigen hebben Het
Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De
Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders
het ambacht van molenaar voorgedragen voor
de Nationale Inventaris van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland. Door de toekenning van deze status is het molenaarsambacht nu erkend als immaterieel erfgoed.

Het ambacht van molenaar
Zolang er molens in Nederland zijn, zijn er
molenaars. De eerste beschrijvingen van
windmolens zijn van rond 1200. Het beroep
molenaar stamt dus uit die tijd. Met 9000
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molens in de tweede helft van de negentiende
eeuw wordt het hoogtepunt in molenbouw
bereikt. Op al deze molens werkten molenaars, het waren deze mensen die toen
beroepsmatig de traditie van molenaar hebben doen ontstaan, waarbij de functie van
de molen de vaardigheden van de molenaar
bepaalden.
Het verval van het Nederlandse molenbestand
en het dalend aantal molenaars treedt in met
de opkomst van de mechanische aandrijving.
Na de oorlog lijkt het beroep volledig te
verdwijnen.
Gelukkig begint de molenbescherming dan
tot volle ontwikkeling te komen en worden

www.vrijwilligemolenaars.nl

molens als monument beschermd. Wanneer
vanaf 1970 jonge enthousiaste molenliefhebbers zich het vak van molenaar opnieuw
eigen maken, vinden honderden molens hun
oorspronkelijke functie terug. De neergang
van het molenbestand komt tot staan, honderden vrijwillige molenaars stellen wind- en
watermolens regelmatig in bedrijf en voeren
klein onderhoud uit. Dankzij het werk van
de molenaarsgilden en molenverenigingen
werd het ambacht van molenaar weer levend
erfgoed.

Immaterieel Cultureel Erfgoed
Afgelopen jaar heeft Nederland de UNESCO

conventie van het Immaterieel Erfgoed
geratificeerd. Een van de verplichtingen die
uit de UNESCO conventie voortvloeit, is dat
Nederland verplicht is het eigen immaterieel
erfgoed binnen haar grondgebied te inventariseren. Nederland hanteert daarvoor een
voordrachtensysteem, waarin de erfgoedgemeenschappen zelf immaterieel erfgoed kunnen voordragen voor de Nationale Inventaris
van het Immaterieel Erfgoed in Nederland. De
Nationale Inventaris wordt onderhouden en
gecoördineerd door het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.
Bij de UNESCO conventie van het Immaterieel Erfgoed gaat het om het levensvatbaar
houden van tradities en gewoonten. Het gaat
om het wegnemen van knelpunten en het
scheppen van een gunstig klimaat, waarin immaterieel erfgoed kan gedijen. De erfgoedzorg
ligt in de eerste plaats bij de erfgoedgemeenschap zelf. Het VIE geeft ondersteuning.
Er was groot applaus na de overhandiging
van het logo aan Eric Zwijnenberg door Ineke
Strouken die zoals ze zei naast erkend immaterieel erfgoed staat. Het logo mag door
iedere molenaar gevoerd worden na aanvraag
volgens het reglement van de VIE. De erkenning moet er voor zorgen dat het molenaarschap nooit uitsterft.
Eric Zwijnenberg werd nu voor de tweede
keer overdonderd door de Hollandsche Molen.
De eerste keer was een aantal jaren geleden,
toen hij een koninklijke onderscheiding kreeg
waar hij niets van wist. Hij dacht, dat er een
kudde schapen in de verte naar zijn molen
kwam, maar dat bleken toen bestuursleden
van de Hollandsche Molen te zijn.
Vervolgens ontstaat er een vraaggesprek tussen Leo Endedijk (LE), Eric Zwijnenberg (EZ) en
Ineke Strouken (IS).
LE: Hoe voelt dat nu, immaterieel erfgoed?
EZ: Ik voelde me al een monument worden
langzamerhand op mijn leeftijd en ik heb het
gevoel, dat ik het nu helemaal ben. Alleen
hoop ik dat ik een levend monument kan
blijven.
LE: Nog even terug naar 1970, toen jij met
je kornuiten dat initiatief nam. Wat hadden jullie met het ambacht voor? Wat was
jullie reden om te zeggen: wij willen met dit
ambacht aan de slag?
EZ: Dat was natuurlijk het uitsterven van de
vakmolenaars. Dat zagen we als een enorm
verlies voor Nederland, voor de molenwereld.
Je kunt die molens alleen in stand houden als

ook het ambacht in stand blijft.
Daar heb je mensen voor nodig:
de vakmolenaars sterven uit en
het was ons doel om dat in leven te houden, omdat je anders
die monumenten niet in stand
kunt houden.
LE: Nu is er inmiddels een heel systeem
gekomen van dat ambacht instandhouden. Er
is een opleiding door de verschillende gilden,
er wordt geëxamineerd door de Hollandsche
Molen. Is dat systeem voldoende om het ambacht voor de toekomst te bestendigen?
EZ: Met het Gilde van Vrijwillige Molenaars
denk ik wel en er moet natuurlijk gezorgd
worden voor aanwas. Daar zijn misschien nog
wat extra activiteiten voor nodig, want de
aanwas baart zorgen. De jeugd moet je zien
te vangen en te enthousiasmeren.
LE: Vind je je idealen van 1970 bewerkstelligd?
EZ: Ja, meer dan dat. Als ik er op terug kijk,
is het echt geweldig wat er toen gecreëerd is
en zoals het nu geworden is. Daar kijk ik met
heel veel trots op terug.
LE: Er zijn tegenwoordig weer vrijwillige
molenaars die vakmolenaars worden, zoals
hier mensen toch weer hun werkkring kunnen
vinden. Wat vind je daar van?
EZ: Wat we toen voor ogen hadden, was
eigenlijk alleen de amateurmolenaar die af en
toe draait. Maar dat er mensen zijn die weer
helemaal het oude beroep zijn gaan verzorgen
en daar een opleiding voor hebben gemaakt,
zoals het ambachtelijk Korenmolenaarsgilde,
dat is helemaal fantastisch. Zij kunnen qua
kennis en ervaring wedijveren met de molenaars van vroeger.
LE: Maar zullen we nu één ding afspreken.
We zijn nu immaterieel erfgoed, althans het
ambacht. We praten niet meer over amateurmolenaars.
EZ: Nee, dat hebben wij toch nooit gedaan.
LE: Hoe moet het nu verder, Ineke?
IS: Jullie waren al een heel eind op weg
met het beschermen van het ambacht en je
zegt ook, dat het moeilijk is om de jeugd te
interesseren. Gebruik die status! Laat zien dat
je belangrijk bent, want dat is in Nederland
en andere landen het probleem: dat men geen
zicht heeft op wat erfgoed is. Dat wij een
schat aan heel belangrijke dingen hebben en
de molen is het icoon van Nederland. Het kan
toch niet zo zijn dat dat uitsterft. Volg jullie
gemaakte plan van aanpak en gebruik die
status om het molenaarschap in de picture te
zetten.
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LE: Tenslotte: wordt het immateriele erfgoed ook materieel? Krijg
je er geld voor?
IS: Er is een fonds dat heeft
acht ton per jaar. Daar hebben
jullie in het verleden al geld van
gehad. Het zijn natuurlijk slechte
tijden, maar als je een beetje handig bent,
kan je buiten alle subsidiekanalen van alles
geregeld krijgen. Mensen zullen eerder iets
wat belangrijk erfgoed is ondersteunen.
LE: We denken in molentermen meteen aan
geld. Het fonds voor de cultuurparticipatie
heeft het Gilde gesteund in het herzien van
de opleiding. Dat was al een heel belangrijke
stap om het immaterieel erfgoed gerealiseerd
te krijgen.
IS: Dat is inderdaad heel belangrijk. De molen
is een belangrijk icoon van Nederland. Je
zou ook nog naar internationale waardering
kunnen streven door op de lijst van Unesco
immaterieel erfgoed te komen. Belangrijk is
wel dat ze niet meer buiten je om kunnen. Ze
kunnen niet meer zeggen: laat maar doodbloeden. Dat gaat niet meer. Het knelpunt is
nog niet eens het geld, maar jongere mensen
interesseren en daar hebben jullie een goed
plan voor gemaakt.
LE: Dan heffen we nu het glas op het Immaterieel Erfgoed, het molenaarsambacht maar
meer nog: alle molenaars in Nederland die
dit ambacht zullen voortzetten en doorgeven
aan een nieuwe jonge generatie. Het ga jullie
allemaal daarbij heel erg goed.
Publiek: Leve de Molenaar! Hoera, hoera,
hoera.
Namens het Gilde waren Bas de Deugd en
Tom Kreuning aanwezig.
Tom Kreuning

Tom Kreuning (l) en Bas de Deugd (foto: Erik Zwijnenberg)
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NIEUW GESLAAGDEN

Overzicht geslaagden van de
voorjaarsexamens 2013
In de eerste helft van 2013 heeft de examencommissie van “De Hollandsche Molen”
weer het examen voor het “Getuigschrift Vrijwillig Molenaar” afgenomen. Dit gebeurde
op 16 molens met in totaal 47 kandidaten. Van deze kandidaten zijn er 43 geslaagd.
Een slagingspercentage van 91,5%, een mooi resultaat.
Voor het windmolenaarsexamen zijn
geslaagd:
dinsdag 2 april 2013;
Molen: Kijkduin, Schoorl
J. van der Heide, Heerhugowaard
P.A. Fortgens, Anna Paulowna
C.N. Nannes, Oudkarspel
woensdag 3 april 2013;
Molen: De Koker, Wormer
G.J. Admiraal, Wormerveer
P.J.C. Jonker, Amsterdam
P. Schoffelmeer, Castricum
donderdag 4 april 2013;
Molen: Nooit Gedacht, Warnsveld
J.A.M. Rutten, Steenderen
W. Buiten, Ruurlo
maandag 8 april 2013;
Molen: De Korenhalm, ’s-Gravenpolder
K.J. Dieleman, Middelburg
L. Priester, Wissenkerke
J.C. Jobse, Gapinge
dinsdag 9 april 2013;
Molen: Landzigt, Zuid Beijerland
A. van Weenen, Tholen
R. Harmsen, Hooge Zwaluwe
A. de Moed, Sint Maartensdijk
C. van der Wal, kinderdijk

donderdag 11 april 2013;
Molen: Eben Haëzer, Enumatil
Mevr A.I. Voskes, Niebert
R.R. Scherer, Zuurdijk
woensdag 17 april 2013;
Molen: Leonardusmolen, Maasbracht
G. Wiermans, Roermond
P.V.C. Swelsen, Beek.
W.H.M. Kierkels, Heythuysen
maandag 22 april 2013;
Molen: De Bijenkorf, Gemert
J.M. van den Hurk, Erp
J.G.J. Tielemans, Lieshout
H.C.J. van Es, Boxmeer
K.P.F. van Rongen, Deurne

vrijdag 24 mei 2013;
Molen: De Hoop, Garderen
Mevr K. Hoeke-van Dongen, Hulshorst
J. Wijnne, Nunspeet
M.L. Mulder, Doornspijk
vrijdag 31 mei 2013;
Molen: De Star, Balkbrug
R. Rolleman, Nieuwleusen
H.D. de Haan, Markelo
Mevr S.M. Scheper-Lodewijk, Almelo
V. Mepschen, Coevorden

dinsdag 23 april 2013;
Molen: De Hoop, Maassluis
W. van Duijn, Delft
H.D. Kooi, Zoetermeer

Voor het watermolenaarsexamen
is geslaagd:

maandag 6 mei 2013;
Molen: De Korenbloem, Oploo
H.G.F. van Dinther, Geffen

maandag 6 mei 2013
Molen: Watermolen van Oploo, Oploo
M. Dwarswaard, Veghel.

woensdag 15 mei 2013;
Molen: Rijn en Weert, Werkhoven
W. Schokker, Veenendaal
M.J. Rozendal, Buren
J.P. van den Heuvel, Leerdam
M.D. Kroon, Hollum

Wij wensen jullie proficiat en hopen dat jullie
nog lang en met veel plezier op je molen mag
draaien en liefst malen.
Verder een welgemeend proficiat aan de
instructeurs, gastgevend molenaars en alle
anderen, die met hun belangeloze inzet en
vrije tijd, hieraan bijgedragen hebben.

woensdag 10 april 2013;
Molen: De Kievit, Grijpskerk
T.M. Kerkhoff, Niebert
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donderdag 16 mei 2013;
Molen: Westveense Molen, Woerdense
Verlaat
D.H. Kuijper, Hazerswoude Rijndijk
D. van den Berg, Aalsmeer
Mevr M. van Westerhoven- Wijnia, Hoofddorp

Het bestuur.
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WATERMOLENAARS

Zes nieuwe watermolenaars
Het is uniek, als zes molenaars van één molen
tegelijk hun diploma ophalen op de jaarvergadering van De Hollandsche Molen. En dat
geldt zeker als het om watermolenaars (van
“watergedreven” molens) gaat. Bij hen gaat
het meestal maar om enkele personen, nooit
om grote aantallen. Opmerkelijk is het, dat
drie van deze zes ook al gediplomeerd wind-

molenaar zijn. Deze drie mogen nu zowel op
de windmolens als op de watermolen van de
plaatselijke molenstichting werken. Alle zes
zijn ook nog eens extra geschoold in houtzagen en dat is echt een vak apart.
Dit is een enorme opsteker voor zowel de
houtzaag-, korenmolen Singraven te Dene-

kamp zelf als voor de opleiding watermolenaar, als ook voor de overdracht van de relatief schaarse kennis van het houtzagen. Van
de zes “nieuwelingen” waren er drie geslaagd
op het voorjaarsexamen 2012 en de overige
drie op het najaarsexamen 2012.
Jan Wieffer

Instructeur en molenaars van links naar rechts:
Jozef Derkman (instructeur), Fons van Assen, Marcel
Pegge (ook gediplomeerd windmolenaar), Leon
Engelbertink, Johnny Wintels (ook molenmaker ),
Jeroen Oude Luttikhuis (ook gediplomeerd windmolenaar), Ron Keizer (ook instructeur-molenaar op
windmolens) (Foto: Jan Wieffer)

Zoektocht geslaagd
In een vorig nummer van de Gildebrief stond
een artikel van de Molenstichting LattropTilligte over onze zoektocht naar nieuwe
molenaars. De aandacht hiervoor en de aandacht in de pers in het algemeen heeft ervoor

gezorgd, dat we op 2 maart negen nieuwe
mensen mochten begroeten! Een geweldig
succes waar we erg blij mee zijn!
Op de met vlaggetjes getooide Borgelinkmolen werd met koffie en gebak de introductie

van de opleiding gegeven door de instructeurs
Henri de Lat en Jan Vis, onder het toeziend
oog van Jozef Derkman. Met veel belangstelling werd geluisterd naar de uitleg over de
opleiding tot windmolenaar en de zaken die
hierbij komen kijken. De komende tijd kunnen
de leerling-molenaars hun praktijklessen gaan
volgen op de St. Nikolaasmolen, waar ze om
de week les gaan krijgen. Op de dagen dat er
geen les is, zullen ze stage lopen op de andere
molens van de stichting, zodat er onder begeleiding van gediplomeerde molenaars ervaring
opgedaan kan worden.
De Molenstichting is zeer verguld met deze
enthousiaste mensen, want dankzij hen kan
de toekomst zonnig tegemoet worden gezien!
Peter Bakema, molenaar van de Westerveldmolen en PR Molenstichting Lattrop-Tilligte.
De leerling-molenaars krijgen van Jan Koehorst enthousiast uitleg op de stelling (foto Peter Bakema).
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KORT NIEUWS

Campagne Werven van molenaars
en molengidsen
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Groningen en het Groninger Molenhuis
zijn een wervingsactie gestart om mensen
te interesseren voor de opleiding tot vrijwillig molenaar of de cursus Molengids.
Werving is hard nodig. Steeds meer mensen
en ook kinderen bezoeken namelijk molens.
Molens doen tegelijkertijd mee aan educatieprojecten en ontvangen schoolklassen.
Daarom zijn minimaal twee molenaars per
molen gewenst evenals een aantal molengidsen. Door het interviewen van verschillende

perspectief veel jongeren en vrouwen onder
de molenvrijwilligers. De campagne wordt op
11 mei, nationale molendag, afgesloten. Wij
houden u op de hoogte over de resultaten.
Uit: Erfgoedloper nr. 47 van het Groninger
Molenhuis.
De instructeur (links) doet het voor...
de leerling kijkt aandachtig toe

Sinds dit jaar is ook de leerling op de foto
gediplomeerd molenaar!

vrijwilligers willen we in de campagne vertellen dat werken op een molen heel dynamisch
kan zijn. Groningen telt vanuit landelijk

Molendag Haaksbergen
Nationale Molendag op de Oostendorper
watermolen en windmolen De Korenbloem stond in het teken van het 25-jarig
jubileum van de vereniging de Hoksebargse
Möll’n.
In het begin van de middag trok een zware
regen- en onweersbui over de festiviteiten.
De wieken van de Korenbloem moesten stilgezet worden. Toch was de Nationale molendag van zaterdag 11 mei 2013 op de beide
molens van de vereniging De Hoksebargse
Möll’n weer een succes.
Alle vrijwilligers van de beide Haaksbergse
molens waren al vroeg in de weer om de
bezoekers om 10.30 uur te kunnen ontvangen.
Omstreeks 11.30 uur kwam het eerste molenbrood uit de bakspieker van de Oostendorper
watermolen. Het geheel onder muzikale
klanken van De Twenteland Kapel. Ook was er
veel belangstelling voor het optreden van de
Haaksbergse Harmonie en van de zangkoren
Smartstars en Etcetera. De gratis pannenkoeken gebakken van meel van de molen
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smaakten de bezoekers prima. Dit jaar waren
er buiten de kraampjes met ambachtelijke
producten ook een stand van het Waterschap
Rijn en IJssel met voorbeelden van aanpassingen aan de Buurserbeek en een stand van
Het Lankheet met producten van streek eigen
hout.
Rond windmolen de Korenbloem waren ook
allerlei activiteiten. De touwslagerij van Sark
demonstreerde hoe in het verleden het touw
geslagen werd. De kinderen mochten zelf hun
eigen springtouw draaien.
De poffertjes vonden gretig aftrek onder de
muzikale klanken van De Haaksbergse Mondharmonicaclub.
Gerrit Olink

Molenaar Soer geeft burgermeester Gerritsen uitleg
over het lichten van de vang
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BESTUUR

De herziening van het
handboek molenaar
In de afgelopen jaren is de opleiding tot vrijwillig molenaar vernieuwd. Bij een
nieuwe, moderne opleiding hoort ook een nieuw, verbeterd en herzien handboek
molenaar (beter bekend als de blauwe of grijze map).
In de vernieuwde opleiding dient het handboek als naslagwerk, waarin
zowel de leerling als de geslaagd molenaar de theorie in kan opzoeken.
In grote lijnen zal de inhoud hetzelfde blijven, al worden een aantal
hoofdstukken drastisch herzien (bijvoorbeeld het hoofdstuk over het
weer) of worden er nieuwe hoofdstukken toegevoegd (bijvoorbeeld
over werken met een monument, of veiligheid).
Het grootste deel van de hoofdstukken in het handboek zal niet wezenlijk veranderen, maar moet wel gecontroleerd worden op onduidelijkheden, fouten of onvolkomenheden.
Hiervoor roepen we de hulp van de leden in. Leden kunnen een hoofdstuk of paragraaf zelf onder handen nemen en de fouten eruit halen of
de tekst verbeteren. Ook als er nieuwe ideeën zijn over de indeling of
tekst van een hoofdstuk, horen we die graag.

Hieronder volgt een lijst met hoofdstukken die gecontroleerd moeten
worden en waarvoor schrijvers/controleurs gezocht worden.
Hoofdstuk 4: molentypen
Hoofdstuk 5.1: de standerdmolen
Hoofdstuk 5.2: de wipmolen
Hoofdstuk 5.3: de paltrok
Hoofdstuk 5.4: de spinnekop
Hoofdstuk 5.5: de weidemolen
Hoofdstuk 5.6: de tjasker
Hoofdstuk 5.7: de bovenkruier
Hoofdstuk 5.8: de kruibare kap
Hoofdstuk 5.9: kruiwerken
Hoofdstuk 6.1: assen spillen
Hoofdstuk 6.2: het gevlucht
Hoofdstuk 6.3: molenzeilen
Hoofdstuk 6.4: wieksystemen
Hoofdstuk 6.5: molenwielen
Hoofdstuk 6.6: de vang
Hoofdstuk 11: de poldermolen
Hoofdstuk 13: de pelmolen
Lijkt het je leuk om één van bovenstaande hoofdstukken te controleren, stuur dan een e-mail naar handboek@vrijwilligemolenaars.nl.
Schrijf er kort bij waarom je een bepaald hoofdstuk wilt herzien, omdat
we natuurlijk het liefst een ‘deskundige’ hebben, zoals een wipmolenaar bij het hoofdstuk voor de wipmolen. Ook als je algemene vragen
of opmerkingen hebt over de herziening van het handboek, aarzel dan
niet om te e-mailen.
Ik hoop op veel positieve antwoorden,
Nynke Vellinga
coördinator herziening handboek
handboek@vrijwilligemolenaars.nl
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JUBILEUM WMB

De Westbrabantse Molens
bestaat 20 jaar

De Opwettense Molen is een van de molens die tijdens East meets West bezocht gaan worden (Foto: A. Dwarswaard)

Dit jaar bestaat de vereniging De Westbrabantse Molens 20 jaar! Dit laten wij natuurlijk niet zomaar ongemerkt voorbij gaan. Tal van jubileumactiviteiten staan er op het programma.
Oprichting
De oprichtingvergadering van vereniging De Westbrabantse Molens
(WBM) vond plaats op 13 mei 1993, in een zaaltje van hotel Merks in
Roosendaal. In dit hotel zouden nog vele jaarvergadering volgen.
Het bestuur van de vereniging bestond uit de volgende personen vanaf
de oprichting:
Voorzitter: Ton Meesters
Interim voorzitter: Henk van Velzen
Secretaris Piet Kruisenga
Penningmeester: Niek van Eekelen
Leden: Johan van Kaam,Peter Jansen, Lodie Baauw en Albert Bogers.
Het huidige bestuur bestaat nog steeds uit Ton, Piet en Niek aangevuld
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met Jan-Willem van Beers (Penningmeester), Peet Quintus en Fer van
Bergen (tot mei 2013).
In januari 1994 loopt voor de eerste maal “De Meule” van de persen en
inmiddels zijn er al 77 Meules uitgegeven!

Doelstelling
De doelstellingen van de WBM zijn sinds de oprichting niet wezenlijk
veranderd maar uiteraard wel aangepast aan de huidige molenwereld.
Nog steeds staat het promoten van de molens in de regio Westbrabant centraal. We maken ons sterk voor het behoud van molens en
molenrestanten, waarbij het handhaven van streekeigen kenmerken
een belangrijk uitgangspunt is. Ook hechten we grote waarde aan het

www.vrijwilligemolenaars.nl

draai- en maalvaardig houden van de molens. Handhaving en herstel
van de belevingswaarde en het stimuleren van molenstudies staan
eveneens op de agenda.
De WBM is de afgelopen jaren enorm gegroeid in ledenaantal. De uitgifte van het kwartaalblad De Meule, de sinds kort ingevoerde digitale
Meuleflash en tal van molenactiviteiten hebben zeker bijgedragen aan
deze positieve ontwikkeling.

Molendag
De belangrijkste activiteit van het jaar is ongetwijfeld de Westbrabantse Molendag die elk jaar op de 4e zondag in maart wordt gehouden
uitgezonderd feestdagen. Daarnaast wordt er een voorjaarsbijeenkomst
gehouden (ALV) en een najaarsbijeenkomst en meestal ook een molenexcursie georganiseerd.
Dit jubileumjaar hebben we de activiteiten fors uitgebreid met als doel
de band te versterken tussen de molenaars onderling maar ook met de
niet malende leden van de vereniging.
Op 24 maart 2013 hebben we wederom onze Westbrabantse Molendag gehad. Een record aantal molens was open voor bezoek en er was
veel publiciteit aan het evenement gegeven. Echter het weer heeft ons
erg parten gespeel. In grote delen van de regio lag een laag sneeuw
van wel 5 tot 10 cm!!! Het was daarbij nog eens vreselijk koud. Voor
de molenaars waren het Pooltoestanden, maar gelukkig hebben de
echte molenliefhebbers het niet laten afweten! De sneeuw bracht veel
verbroedering, maar volgend jaar hopen we toch op een zonnetje en
een prima briesje.
Ongeveer anderhalve week later hebben wij op 4 april ons molenaarsdiner gehad. Moleneigenaren Antoon en Mirjam Koenraadt hebben hun
prachtig gerestaureerde molenromp in Standdaarbuiten ter beschikking
gesteld voor deze informele bijeenkomst. Met wel 45 molenaars en
molenliefhebbers was het in de molen gezellig druk en in Brabantse
sferen werden vele molenzaken besproken. Het verzoek is van vele
fronten gekomen om ook volgend jaar weer een molenaarsdiner te
organiseren.

ALV
Op 16 mei was alweer de 20e ALV en na de vergadering hadden wij
ook diverse interessante lezingen op het programma staan. Elk jaar is
een andere molen de locatie van onze ALV, dit jaar waren wij te gast in
molen Zeldenrust in Hooge Zwaluwe.
Een zeer bijzondere activiteit staat op het programma op 23 juni.
In samenwerking met de Peellandse Molenstichting zullen wij een
gezamenlijke excursie hebben in de regio Eindhoven - Nuenen alwaar
we een drietal watermolens zullen bezoeken. Naast vele interessante
molenfeiten zullen ook koffie, vlaai, borreltjes en biertjes zeker niet
ontbreken, ook een gezamenlijk diner zit in de planning. Wij kijken erg
uit naar deze leuke excursie en wellicht is dit de eerste in een reeks
uitwisseling-excursies.

Najaarsbijeenkomst
Na de zomer staat in het najaar weer onze gebruikelijke najaarsbijeenkomst op het programma. Deze bijeenkomst heeft altijd een informeel
karakter en het doel is vooral elkaar weer te spreken en de molen waar
de bijeenkomst plaats vindt aan een nadere inspectie te onderwerpen.
Dit jaar zullen we te gast zijn bij Wim en Ans Kools die een molenromp
in Waspik van de ondergang hebben gered. Het is voor hen een monsterklus geweest maar het resultaat mag er zijn.
Als laatste jubileum activiteit zal er aan het eind van het jaar nog een
binnen excursie plaatsvinden. De details zijn nog niet bekend, maar we
zullen ons jubileumjaar zeker met een klinkend glaasje afsluiten.
Mocht u meer willen weten van De Westbrabantse Molens kijk dan op
onze site www.westbrabantsemolens.nl.
En mocht u lid willen worden, stuur dan een berichtje aan
secretaris@westbrabantsemolens.nl.
Peet Quintus
Vereniging De Westbrabantse Molens
PR en Communicatie

Molen de Arend in Wouw op Westbrabantse Molendag (Foto: Peet Quintus)
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Verenigingsnieuws

Regioberichten

Deze rubriek vermeldt activiteiten van de vereniging, de afdelingen en de regio. Hoewel de
redactie begrip heeft voor het feit dat activiteiten vaak op korte termijn worden georganiseerd verzoeken wij iedereen rekening te houden met de verschijningsdata van de Gildebrief. Het is immers niet zinvol activiteiten te vermelden die al hebben plaats gevonden op
de dag van verschijnen van de Gildebrief.
De Gildebrief verschijnt voorafgaand aan de jaarvergadering eind maart, eind juni, eind
september en vlak voor Kerst.
U kunt ook even contact opnemen met de eindredacteur.

Leidse Molendag

Drentse Molendag

Leidse Molendag: zondag 22 september,
van 10.00 tot 17.00 uur.

Drentse Molendag: zaterdag 24 augustus,
info: www.molensindrenthe.nl

Zussen Beneker 12½ jaar gediplomeerd molenaar!
Op zondag 21 april 2013 vierden Joyce Beneker en haar zus Mieke
Berghuis-Beneker dat ze 12½ jaar gediplomeerd vrijwillig molenaar zijn. Tijdens een feestje bij de wipmolen van de voormalige
Schoterveenpolder in Haarlem-Noord werden beide zussen in het
zonnetje gezet door collega-molenaars en molenaars in opleiding.
Op 24 oktober 2001 slaagden Joyce en Mieke op de wipmolen in
Woerdense Verlaat voor hun molenaarsexamen.
Joyce is, naast enige jaren als bestuurslid van Het Gilde, actief als molenaar/instructeur op de
Schoterveense molen en paltrok De Eenhoorn in Haarlem. Mieke is samen met haar man Hendrik
Jan Berghuis, molenaar op korenmolen Wilhelmina in Noorderhoogebrug en woont bij poldermolen
Koningslaagte bij Zuidwolde. (Harry van Hoorn)

Jubilarissen
Volgens de gegevens van de ledenadministratie zijn 25 jaar geleden in 1988 de volgende leden
geslaagd:
C.C.M. van Herpt te Goirle op molen Zeldenrust - Overasselt
E. de Jonge te De wijk op molen De Bente - Dalen (de Bente)
G.W. de Lange te Bennekom op molen De Bente - Dalen (de Bente)
G. Soer te Rekken op molen De Bente - Dalen (de Bente)
J.W. Hage te Hellevoetsluis op molen De Hoop - Maasdam
W. de Hoop te Vlissingen op molen De Hoop - Maasdam
H.J. Berghuis te Zuidwolde op molen Eva - Usquert
H.D. van Hoorn te Spaarndam op molen Eben Haezer - Enumatil
J.L. Stamhuis te Loppersum op molen Eben Haezer - Enumatil
G. Lutke te Nijeveen op molen Windesheimer Molen - Windesheim
A.M. Melenhorst te Apeldoorn op molen Windesheimer Molen - Windesheim
P.H. Sijben te Tegelen op molen De Walmolen - Doetinchem
C.J.L. Rood te Wognum op molen Windlust - Wassenaar
B. Zinkweg te Rotterdam op molen Windlust – Wassenaar
Allen gefeliciteerd met dit jubileum!
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Tweede Molendag Hoeksche Waard
op 19 oktober 2013
In het prachtige open Nationaal Landschap van
de Hoeksche Waard staan in totaal twaalf windmolens. Verreweg de meeste molens zijn zowel
draaivaardig als ook maalvaardig. Zij worden
bemand door enthousiaste molenaars die veelal
op de zaterdag met “hun” molen draaien of malen. Enkele van deze molenaars organiseren op
19 oktober a.s. van 10.00 uur tot 17.00 uur de
tweede Molendag Hoeksche Waard. De doelstelling is dat alle molens op die dag voor een breed
publiek hun deuren openstellen. Bovendien zijn
twee molens die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn, te weten: “Het Vliegend Hert” te
‘s-Gravendeel en “De Goede Hoop” te Mijnsheerenland, die dag ook open. Voor deelname van
andere gerelateerde evenementen wordt nog
overleg gepleegd zoals het bakkersmuseum en
een stoomgenerator.
Hoe ziet de dag er ongeveer uit? Iedere deelnemer, of groep van deelnemers, krijgt op de eerste
molen die hij/zij bezoekt een stempelkaart en de
benodigde informatie voor het bezoek aan (een
gedeelte van) de twaalf molens. Bij een bezoek
van tenminste vijf molens wordt een pannenkoek aangeboden. Ook kan men op vertoon van
de stempelkaart bij diverse aangegeven horecagelegenheden tegen een gereduceerde prijs
koffie met gebak verkrijgen. Diverse molenaars
hebben aangegeven op de bewuste dag wat
extra’s te willen doen, waarbij wordt gedacht
aan o.a. mandenvlechter, imker, klompenmaker,
etc. Verdere plannen worden in de loop van het
jaar nog uitgewerkt.
Meer informatie over deze Rabo Molendag is
verkrijgbaar bij Ab Mulder, Jesse in ‘t Veld of
Jan Bruins (Telefoon achtereenvolgens: 0186571898, 078-6761578 of 0186-616291 en per
e-mail: ab.mayke@planet.nl)

Uitgaven van het gilde van vrijwillige molenaars
ten behoeve van de opleiding tot vrijwillig molenaar
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 € 47,50.
UITGAVEN TER VERBREIDING VAN DE
KENNIS OVER MOLENS
Informatie XVI - Waarom draaien molens
linksom? Waarom helt de bovenas? De tonmolen. 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

Wetenswaardige literatuur
Onderstaande literatuur is te bestellen op de
erbij vermelde adressen. Vergeet niet daarbij
uw naam- en adresgegevens te vermelden.
Molens. De nieuwe Stokhuyzen.
Waanders 2007, 240 blz, Prijs € 22,50. Herziene editie. Weidemolen, torenmolen, monniksmolen, wipstellingmolen: geen molentype
of F. Stokhuyzen (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 basisonderwijs of de laagste klassen van het voortgezet
onderwijs. De lesbrieven omvatten de lesbrief

zelf voor de leerlingen, een docentenhandleiding 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 via de Website
van het Gilde (www.vrijwilligemolenaars.nl) of
bij Hub van Erve (zie hierboven).
Wieksystemen voor polder- en industriemolens Door: G. Pouw. Te bestellen door
overmaking van € 11,50 (incl. porto) op rek.nr.
55.44.45.050 t.n.v. G. Pouw, Naarden o.v.v. uw
eigen naam en adresgegevens!
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WORD MOLENAAR!
Op de cover staat deze keer molenaar
Henny Willems van de Kerkhovense Molen
te Oisterwijk in Noord-Brabant. Henny komt
in deze Gildebrief nog een keer voor; samen
met Hub van Erve en Jan Scheirs staat hij in
de opening van de stellingdeur te wachten op
de nieuwe molenaar die samen met hen deze
ronde stenen stellingmolen gaat bemalen.
Op de cover staat Henny niet te wachten, hij
is druk aan het malen, aan het luien en aan
het afwegen, of zou hij het scheploon uit de
zak aan het scheppen zijn…?
Deze coverfoto’s zijn gemaakt door zijn
collega Jan Scheirs.
Als je ook dergelijke foto’s hebt stuur ze
gerust naar de redactie!
Let wel op een aantal dingen:
- het aantal pixels voor een goede scherpe
foto, vooral voor de grote foto (4000 x
3000 pixels),
- de grote foto liggend en dan de (liefst
actieve) molenaar rechts in beeld (voor de
kleine foto’s is dit niet zo van belang),
- dat er nog voldoende ruimte bovenaan
de foto is voor het plaatsen van de kop
‘Gildebrief’,
- de naam van de getoonde molenaar en
diens molen,
- de naam van de fotograaf.
Overigens kregen we nog een reactie op de
cover van de vorige Gildebrief;
Een van onze leden vroeg zich af of het wel
een molenaar was die daar in de wiek stond.
Hij vroeg dit af met een knipoog, dit naar
aanleiding van de column van B. van de
Voort, waarin deze uitvoerig sprak over de
kleding van een molenaar.
De in vrijetijdskleding gestoken man die bezig
is met het opzeilen is in ieder geval molenaar,
te weten: Erik Stoop van de prachtig gerestaureerde Middelste Molen te Cabauw. Hij
siert dus de wervingsfolder, bijhorende poster
en ook de cover van de vorige Gildebrief.
Door op de cover (actieve) molenaars te
tonen kan de tekst “Geef een eigen draai aan
de molen! Word molenaar!” blijven staan en
kan zo ook een uitgelezen Gildebrief op een
molen als wervingsmiddel dienst doen.

Gildebrief
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Geef een eigen draai aan de molen!
Word molenaar!

