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Jaar van de Molens 2007 afgesloten
In het jaar 1407, precies 600
jaar geleden dus, werd de eerste poldermolen in ons land gebouwd. Op zich al voldoende
reden voor de Vereniging de
Hollandsche Molen om in dit
jaar veel aandacht voor dit cultuurtechnisch erfstuk te vragen.
Ooit stonden er in ons land
meer dan 10.000 molens, die
een onmisbare schakel zijn geweest in de ontwikkeling van
ons land. Van die molens zijn
er nog ongeveer 1200 over, maar minstens 1/3
daarvan is dringend aan ingrijpende restauratie
toe.
Daarvoor is geld nodig, zeer veel geld zelfs.
Dat komt er alleen maar als er een breed gedragen belangstelling voor de molen is, van
overheid tot bedrijfsleven, bij allerlei instellingen en niet in de laatste plaats bij de bevolking. Samen met andere organisaties werd
daarom de Stichting Jaar van de Molens 2007
in het leven geroepen. Deze stichting, gesponsord door diverse instellingen en instanties,
heeft op landelijk niveau verschillende activiteiten georganiseerd en heeft ideeën en materialen aangedragen voor acties op en rond de
molens. Elders in deze Molenpraat Extra doen
we kort verslag van deze landelijke activiteiten.
Op ‘molenniveau’ is door ruim 400 eigenaren
en beheerders van molens actief aan het JvdM
meegedaan. Eén daarvan was onze stichting

Vrienden van de Windlust te
Nootdorp.
Met allerlei activiteiten hebben we getracht ook onze
molen onder de aandacht van
een breed publiek te brengen. Sommige daarvan waren zeer succesvol, andere
trokken minder aandacht.
Over deze activiteiten doen
we in deze Molenpraat verslag.
Aan het eind van het jaar stelde de BankGiroLoterij een bedrag van 500.000 euro ter beschikking, te verdelen over de deelnemende
organisaties. Het ziet ernaar uit dat ook wij
met een bedrag van ca.1000 euro voor onze
deelname worden beloond. We wachten af.

Het hele jaar heeft de JvdM-vlag in top gestaan. We versleten
daarbij 2 vlaggen.

Meer dan 1000 activiteiten
Volgens de landelijke stichting hebben er dit jaar meer dan 1000 activiteiten plaatsgevonden. Voor verreweg het grootste
deel zijn dat activiteiten geweest op en rond de individuele molens. Op www.jaarvandemolens.nl kunt u daar meer over
lezen.
kijk ook eens op

www.windlustnootdorp.nl

27 januari, de feestelijke opening
Een dag nadat het Jaar van de Molens officieel van start ging vond, op zaterdag 27
januari, de aftrap in Nootdorp plaats. De
speciale vlag van het JvdM ging ten top
(om daar de rest van het jaar te blijven) en
de molen draaide de gehele dag gepavoiseerd. In de molen was een kleine tentoonstelling met uitsluitend boeken over molens.

zeker hebben bijgedragen aan het grote aantal bezoekers op
die dag, net als het redelijke weer. In totaal mochten we meer
dan 400 bezoekers verwelkomen en de eerste 200 daarvan
kregen als waardering voor hun komst een pak pannenkoekenmeel.

Alle donateurs waren vooraf per brief geïnformeerd over het
JvdM en, voor zover toen bekend, onze plannen.
Al langere tijd bestond er behoefte aan een kleine brochure
over de molen. Die was net op tijd voor de opening van het
JvdM en die is op die dag aan alle bezoekers uitgereikt.
De huis-aan-huisbladen De Eendracht en Telstar kwamen
vooraf met een uitgebreid artikel over de molen en het JvdM.
De Eendracht zelfs met een artikel op de voorpagina. Dat zal

Kleurplaat voor alle Nootdorpse kinderen

Met medewerking van alle basisscholen in Nootdorp kregen
alle ca.1500 kinderen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar een
kleurplaat op het formaat A4. Ook op de molen zelf werd de
kleurplaat uitgedeeld. De tekening is vervaardigd door Jan
van der Sman en voor liefhebbers is er op molen nog een beperkt aantal platen aanwezig.
Voor genoemde leeftijdsgroep bestond tot 1 juli de gelegenheid de gekleurde plaat in te sturen voor een kleurwedstrijd.
Zaterdag 14 juli was het op de molen een drukte van belang.

Alle kinderen die een kleurplaat hadden ingeleverd mochten
namelijk op de molen een prijsje in ontvangst nemen en daarvan maakte een dertigtal gebruik. Eerst was de groep van 5,6
en 7 jarigen aan de beurt, daarna de groep 8, 9 en 10 jarigen.
samen met de (groot-)ouders leverde dat een gezellige drukte
op. De jury, bestaande uit Joke Fonkert en Jan van der Sman,
had per groep een eerste, tweede en derde prijs aangewezen,
maar elk kind kreeg een prijsje.

Het Geheim van Delft
Door de landelijke stichting Jaar van de Molens werden we geattendeerd op een op DVD beschikbare film uit 1907. Het is een ‘stomme’ film
uit 1907 met Lily Bouwmeester in de hoofdrol. Op 18 april was er gelegenheid de film in de molen te zien. Vanwege auteursrechten was het
niet mogelijk er veel publiciteit aan te geven. Het resultaat was er dan ook naar; geen belangstelling. De DVD is eigendom van onze stichting
en staat ter beschikking van onze donateurs. De film duurt vrijwel precies 1 uur en heeft een verrassend slot, waarin een molen een hoofdrol
speelt.

Proeflessen
Een verrassend resultaat leverde de gegeven mogelijkheid om artikel in de Gildebrief, het orgaan van de gediplomeerde
een halve dag een proefles te volgen bij onze molenaar Tinus molenaars.
Verwijmeren. Een artikeltje in de Eendracht heeft zeker aan
dit succes bijgedragen. Niet minder dan 17 personen
(waaronder helaas geen enkele vrouw) hebben een proefles
gevolgd. Vijf daarvan volgen inmiddels een opleiding tot
molenaar. Vooral omdat we eigenlijk dringend verlegen zitten
om meer gediplomeerde molenaars voor onze molen zijn we
buitengewoon blij met dit resultaat. Het ziet er dus naar uit
dat we op afzienbare termijn nieuwe molenaars voor onze
molen tegemoet kunnen zien.
We hebben de proeflessen gemeld aan de landelijke organisatie JvdM. Het gevolg daarvan was dat het idee van proeflessen landelijk aandacht trok. Het leidde zelfs tot een uitgebreid

vrouwelijke molenaars gevraagd
Onlangs slaagde een Amerikaanse dame voor het examen Molenaar van de Vereniging de Hollandsche Molen !!! Het moet dan toch ook mogelijk zijn voor onze molen ooit een ‘molenaarse’ te hebben. Onze huidige molenaars zullen een kandidate graag begeleiden.

Tentoonstellingen
In het kader van het JvdM zijn we in de loop van
het jaar bij drie tentoonstellingen betrokken geweest.

ders waaronder inderdaad Rembrandt en Mondriaan.

Jan van der Sman
Het weekeinde van 22 en 23 september toonde Jan
Boekententoonstelling
Bij de opening van het JvdM op onze molen was
van der Sman in de molen zijn tekeningen en schileen 100-tal boeken over molens tentoongesteld,
derijen met molens. Op beide dagen wisten vele
vrijwel alle afkomstig uit de privé-verzameling van belangstellenden de weg naar de molen te vinden,
Tinus Verwijmeren
in totaal wel meer dan 500.
Meesters en Molens
van Rembrandt tot Mondriaan
Onder deze naam vond in drie plaatsen in Nederland een tentoonstelling plaats van schilderijen
waarop een molen voorkomt. Achtereenvolgens
was de tentoonstelling te zien in Den Bosch, den
Haag (museum Bredius) en Zwolle. Wij stelden al
onze donateurs in de gelegenheid deze landelijk
georganiseerde tentoonstelling in Den Haag gratis
te bezoeken. We konden dat doen door met Bredius
een speciale regeling te treffen. Elke donateur
kreeg twee kaarten. Zij die er gebruik van hebben
gemaakt hadden daar zeker geen spijt van. Het was
een zeer fraaie en interessante tentoonstelling met
schilderijen van vele bekende Nederlandse schil-

één van de schilderijen van Jan van der Sman

Rabobank 100 jaar + Molens 600 jaar = nieuwe zeilen

Dit jaar bestaat de Rabobank Nootdorp-Pijnacker100 jaar, voor de bank een reden om dit jaar tamelijk ruimhartig allerlei
evenementen en activiteiten te steunen. Het leek ons een goede gelegenheid de bank te benaderen met het verzoek een
stel nieuwe zeilen voor onze molen te sponsoren. Daarop werd positief gereageerd. Onze dank daarvoor.

Fotowedstrijd

Fietstocht

12 mei was de Nationale Molen– en Gemalendag. Samen met Het gehele jaar bestond de mogelijkheid foto’s van onze mohet Rode Kruis Pijnacker/Nootdorp en gesponsord door de len in te sturen. Voor de drie beste fotografen staat een
Rabobank vond op die dag een georganiseerde fietstocht
prijsje ter beschikking. Direct in het begin van 2008 zullen de
plaats. De aftrap werd gegeven door
prijswinnaars bekend worden
burgemeester Buddenberg, opgeluisgemaakt. In totaal zijn ruim 20
terd door de Harmonie uit Nootdorp.
foto’s ingestuurd, waaronder
Alle deelnemers kregen van onze sticheen paar heel bijzondere. De
ting een informatiepakket en een appel.
wedstrijd staat overigens nog
Spelbreker was het weer. Harde regen
steeds open. Een paar mooie
en een kleine storm maakte het deelneherfst/winter foto’s zouden
men aan een fietstocht nu niet bepaald
best welkom zijn.
aantrekkelijk. Toch waren er nog ongeveer 80 die het weer trotseerden. Bode Nootdorpse harmonie bij de
vendien kwamen op deze dag nog ongestart van de fietstocht
veer 200 personen een bezoekje aan de
molen brengen.

alle foto’s van de fotowedstrijd zijn te zien op www.windlustnootdorp.nl

Landelijke activiteiten JvdM
Door de stichting Jaar van de Molens 2007 zijn tal van activiteiten georganiseerd. Deels waren dat echte landelijke activiteiten, deels hulp bij plaatselijke acties. Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de stichting JvdM
www.jaarvandemolens.nl.
Van de echt landelijke activiteiten noemen we:
x
vele radiospots, vooral in de zomermaanden
x
de zeer succesvolle Tv-documentaire Werken met Wind en Water
x
de blijvende website www.moleneducatief.nl
De Tv-serie, gesponsord door de BankGiroLoterij omvatte 6 afleveringen van elk 25 minuten. De documentaire is inmiddels ook op DVD beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar lenen bij ons secretariaat.
Moleneducatief is een zeer nuttige website, vooral gericht op ons onderwijs, zowel op de leerlingen als op de leraren.
Bijzonder aardig is de daarin opgenomen molendetector met behulp waarvan men eenvoudig het type molen kan vaststellen.

Van het bestuur
Alhoewel deze Molenpraat Extra bedoeld is als verslag van het Jaar van de Molens, maken we van de gelegenheid gebruik een paar mededelingen van het bestuur te doen

voorzitterschap
Wim Waayer gaf enige tijd geleden te kennen het voorzitterschap en het lidmaatschap van het bestuur te willen neerleggen. Drukke werkzaamheden verhinderden hem die aandacht aan het molenbeheer te geven die
voor een voorzitter gewenst is. Met dank voor zijn vele werk vanaf het begin van de stichting heeft het bestuur zijn besluit vanzelfsprekend gerespecteerd. Gelukkig bleek Kees de Koning, sinds enige tijd lid van het
bestuur, bereid het voorzitterschap op zich te nemen.

financiën
Op verzoek van de penningmeester zelf wordt met ingang van dit jaar het financiële jaarverslag extern gecontroleerd. We hebben Monique de Koning, vertrouwd met dit soort werk, bereid gevonden dit ’om niet’
voor ons te doen. Het inmiddels voor akkoord getekende verslag over het jaar 2006 zal als archiefstuk worden beschouwd.
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