
Fietsen van molen 
naar molen
Onlangs fietste ik met mijn jongste broer een flink rond-
je Zuid-Holland West van 110 km. Van Gouda via Zoeter-
meer naar Wassenaar en Noordwijk om vervolgens via 
Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn weer terug te 
fietsen, het gebied van onze collega de Rijnlandse Molen-
stichting. Het viel ons allebei op dat je eigenlijk in een 
mooi stukje Holland fietst van molen naar molen. Het 
landschap was wezenlijk anders dan de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden, maar een molen blijft een molen denk 
je dan. Toch zijn er verschillen. In het Rijnlandse heb-
ben een aantal poldermolens een rode bovenmolen, die 
kleur zie je in ons molengebied niet. Wat ook opvalt is 
dat in de Alblasserwaard bijzonder veel miniatuurmo-
lens staan, meer zelfs dan grote molens. In andere mo-
lengebieden zie je dat minder. Heeft dat te maken met 
de passie van de molenaar zelf een molen te willen bou-
wen, ik weet het niet. Fietsen van molen naar molen 
kun je ook doen langs de SIMAV molens, ik doe dat 
regelmatig en met veel plezier. We hebben weer een 
nieuwsbrief voor u kunnen maken. In dit nieuws-
bulletin een interview met een trotse molenaar, nieuws 
vanuit het dagelijks bestuur van SIMAV, een verhaal over 
Jan Ensing, onlangs toegevoegd aan de technisch commis-
sie voor wat betreft ICT-zaken en onze website. Verder een 
terugblik op onze PR-activiteiten en nieuwe leuke promo-
tionele items, waar onder onze deelname aan de 36ste 
Gondelvaart op de Giessen op zaterdag 10 september. 
Toch al een drukke zaterdag, omdat dan de SIMAV mo-
lendag wordt gehouden en landelijk de Open Monumen-
tendag is. Kortom, u hoeft niet thuis te zitten, trek er op 
uit en kom ‘s avonds kijken bij het Gondelspektakel waar 
SIMAV letterlijk en figuurlijk meedraait. Wij wensen u veel 
leesplezier. 

Aris van Dam, PR-SIMAV 
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Aris

SIMAV vaart mee tijdens de 
Gondelvaart

Meevaren is een groot woord, want je wordt gewoon 
door een sleper getrokken door de Giessen. Waarom 
doet SIMAV mee aan de Gondelvaart op de Giessen in 
Giessen-Oudekerk? Is het omdat in de editie van 2014 
een boot meedeed met de Moulin Rouge uit Parijs en 
wij daar op een andere manier onze draai aan willen 
geven? We weten het niet, maar kort na de laatstge-
houden Gondelvaart die elke twee jaar plaats vindt, 
hebben we contact opgenomen met de organiserende 
Oranjevereniging van Giessen-Oudekerk. 
Het heeft ons niet losgelaten en met een aantal tegen-
vallers en meevallers voor wat betreft de opbouw 
zullen wij één van de 23 deelnemers zijn die langs de 
naar schatting 25.000 bezoekers varen op zaterdag 
10 september vanaf 19.00 uur. En dat is ook de reden 
van ons belang om mee te doen, ons laten zien aan 
een breed publiek aan de oevers van het kronkelende 
riviertje in de Alblasserwaard. De Gondelvaart start in 
Giessen-Oudekerk bij de Oldt Ghiesse en gaat eerst 
richting Hardinxveld-Giessendam, daarna weer terug 
naar Giessenburg om vervolgens weer terug te gaan 
naar Giessen-Oudekerk. Het is vanzelfsprekend dat wij 
op een bijzondere wijze onze molens willen profiler-
en en aandacht willen geven aan ons 60-jarig bestaan. 
Heeft u na een dag vol bezoeken aan de Opengestelde 
monumenten en molens nog energie? Geniet dan van 
een avond sfeer en spektakel die de Gondelvaart zo 
bijzonder maakt.
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Jaap Hooghwerff  molenaar van de 

Tiendwegse molen van  Giessendam 
interview: Lucia Hubregtse

Het is een warme zomeravond wanneer ik de Gies-
sendamse Tiendweg, de ‘oprijlaan’ tot de Tiendwegse 
molen, oploop. Opvallend is de stilte die alleen ver-
stoord wordt door een opvliegende wilde eend.
Molenaar Jaap en zijn vrouw Arna blijken nog niet aan-
wezig, maar ik geniet van een bonusmomentje op hun 
tuinbank. Wat een plek! Jaap gaat me voor naar hun eet-
keuken in de tuin. “We koken alle twee graag, vandaar 
deze extra ruimte” verklaart hij. Door de openslaande 
deuren biedt deze keuken een weids uitzicht op de 
polder. “Het moet nu maar een interview worden door 
de ogen van de molenaarsvrouw,” grijnst Jaap. “Ik ben 
zelf kortgeleden al gefilmd door Cees van der Wal”. “Nou, 
dan zijn we snel klaar!” lacht Arna. De twee blijken qua 
interesse in molens op een ander niveau te zitten. “Voor 
haar is het een huis, voor mij een speeltuig!” zegt Jaap. 
“Maar ze kent bijvoorbeeld wel de zeilvoeringen!” Jaap 
vindt het niet erg; “Ik moet het ook niet hebben dat een 
ander steeds aan de vang loopt te trekken en de zeilen 
uit m’n handen staat te trekken, daar houd ik niet van. 

Het is mijn ding. Ik vind het natuurlijk wel leuk als Arna, 
wanneer ze thuis komt, zegt dat de molen van Bergam-
bacht stond te draaien met twee lange halven”. Arna: 
“Laten we het er maar op houden dat het een haat-lief-
de verhouding is. Het buitenleven vind ik heerlijk. 
Anders heb je hier wel een probleem!” 

“Ik vind het natuurlijk wel leuk als Arna, 
wanneer ze thuis komt, zegt dat de molen 
van Bergambacht stond te draaien met 
twee lange halven”

Jaap geniet van alle soorten weer, maar heeft een 
sterke voorkeur voor rauw weer, harde wind, donkere 
wolkenluchten, het soort weer waarin de molen tot z’n 
recht komt. “Maar de zomers hier? We hoeven eigen-
lijk niet weg!” Jaap komt niet uit een molenaarsfamilie. 
Maar gedurende zijn verhaal blijkt dat het molenaars-
bloed al vroeg door zijn aderen vloeide. “Ik kom uit 
Strijen, Hoekse Waard. Ik keek als klein jochie wel naar 
molens, maar niet echt bewust” Arna onderbreekt hem: 
“Maar goed, in je kleuterboekjes staan wel allemaal 
molentjes” Jaap knikt. “Dat wel, maar we gingen 
tijdens monumentendag kerken in, orgels bekijken en ja, 
molens! Maar verder heb ik er toen nog niets mee 
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gedaan. Ik ging bij een orgelbouwer werken en daar 
kwam ik Wim van der Wal tegen, mijn collega. Wim is 
volbloed molenaar...” Jaap werd door het enthousiasme 
van zijn collega aangestoken. Uitgenodigd door Wim 
reed hij op een dag op de brommer naar Kinderdijk 
en is nooit meer vertrokken. De brommer werd, zodra 
het kon, ingewisseld voor een autootje zodat Jaap elke 
zaterdag naar de molens kon. Via Wim kwam Jaap bij 
Aad Schouten terecht die hem de kneepjes van het 
vak bijbracht. In een jaartje of drie was het molenaars-
diploma een feit. 

De Tiendwegse molen heeft, sinds Jaap er in 1997 
kwam, een ware metamorfose ondergaan. Maar ook 
later, voor de bewoning met z’n tweeën, werden er 
dingen aangepast.  “Er was geen water hier. Dat pompte 
ik over, elke week ging ik 600 liter water halen. Dus we 
hebben een wel laten slaan voor vers bronwater. Er was 
wel elektriciteit want er stond hier een gemaal naast. 
Toen we gingen trouwen vroeg ik Arna of ze nog wensen 
had, ja, die had ze. Ze wilde een buitenlamp hebben en 
een deurbel. Nou, dat kan geregeld worden, zei ik” In 
Jaaps vrijgezellentijd bleek de molen een zoete inval te 
zijn. Alles kwam onaangekondigd binnen. 

In het dagelijkse leven verdient Jaap de kost als 
zelfstandige timmerman. Vooral keukens maar ook af 
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en toe nog in de orgelbouw. Een heel divers bestaan 
waarin hij veel uren kwijt is.  “Orgels zijn mijn groot-
ste passie! En alles wat ik doe heeft vooral met hout 
en wind te maken! Het is vooral de techniek wat me 
boeit”. Ook de functie van de Tiendwegse molen is 
vervangen door een gemaal. “Maar er zijn jaren geweest 
dat het gemaal niet aansloeg omdat ik de molen dan liet 
draaien. Ik was meestal zo rond vijf uur thuis en dan 
trok ik hem gelijk in z’n werk en liet hem z’n werk doen 
tot een uur of elf, twaalf... Later werd het anders, met 
mijn eigen bedrijf. En nu alleen op zaterdag. Maar het 
kriebelt wel altijd! En ook om de molen is er altijd 
genoeg te doen. Ik stoor me snel aan rommel dus stilzit-
ten is er niet snel bij. En naast onze fulltime banen is er 
ook nog een thuisfront dat de aandacht vraagt. Beide 
ouders waar je zorgen om hebt. Je vind altijd dat je er 
te weinig aandacht aan besteed.” “Inderdaad” vult Arna 
aan “Geen tijd klinkt zo naar!” 

Heel soms lijkt het Jaap fijn om zijn bedrijf aan huis 
te hebben. Maar of er dan nog tijd zal zijn om zijn 
hobby uit te oefenen betwijfelt hij. Ook Arna heeft 
inmiddels haar plek gevonden. “Je beleeft hier de 
wisseling van de seizoenen veel intenser, de eerste 
tekenen van de lente, dat is in de stad toch heel anders” 
Ook Jaap geniet van die mooie bijkomstigheid. “Dat 
koppel zwanen is hier nu al zo vaak voorbij gevaren, 
en steeds zeggen we “Kijk, daar zijn ze weer”. 
Boeren Zwaluwen, heb jij ze wel eens zien zitten? Die 
zitten haast nooit. Maar hier achter gaan ze zitten ook 
wanneer wij er zijn. We hebben een paar maanden 
een kerkuil gehad hier in de schuur.” vervolgt Jaap 
enthousiast. “We hebben een dominee hier op het dorp 
die gek is op vogels. Ik hem gebeld om te komen kijken. 
En wat denk je; die man stapt binnen en de uil vliegt 
weg!”  

De molen is ook via Wim van der Wal op Jaaps pad 
gekomen. “Ik kwam nogal vaak bij Van der Wal thuis, 
heb Cees als klein jochie op zien groeien. Hij maakte me 
erop attent dat er op Oud-Alblas een molen vrij kwam. 
Helaas viste ik al achter het net. Maar de volgende 
molen was deze en het was een bende... Ik zag het zit-
ten maar ben er wel vijf jaar aan bezig geweest! Het was 
helemaal uitgeleefd. Er was geen water, geen douche of 
toilet. Er was een buitenplee. Het eerste wat ik maakte 
was een bedstee, dan kon ik in elk geval overnachten. 
Daarna de kamer gemaakt, ik dacht: als ik dan een keer 
geen zin heb ga ik lekker met een sigaar in de kamer 



zitten. Daarna verder gegaan met een keuken en een 
toilet, er was echt níks! 

“ik dacht: als ik dan een keer geen zin 
heb ga ik lekker met een sigaar in de 
kamer zitten.”

Ze hebben hier met vier kinderen gewoond tot ‘58, 
het is ongelofelijk...Ik ben eigenlijk tegen de regels 
in hier gaan wonen. Ik was nog niet gediplomeerd en 
Van Der Werken had me gebeld dat ik erin kon. Zonder 
diploma was dat helemaal niet toegestaan. Maar hij kende 
vanuit mijn vader en mijn oom de vastberadenheid 
in onze familie. Hij zei; Je hebt ‘t voordeel dat je 
Hooghwerff heet, dan weet ik dat het in orde komt. 
Ik was vastbesloten dat diploma binnen te halen. 
Ik stelde voor een contract op te stellen dat ik in de 
molen mag als ik binnen bepaalde tijd mijn diploma zou 
halen en zo niet, dan moest ik eraf. Onder leiding van 
Aad Schouten ben ik hier vaak gaan malen en zo leerde 
ik de molen kennen en kon vast wat wennen. Elke 
molen is anders, deze gaat diep door ‘t water heen en 
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heeft geen opvoerhoogte. Je hebt molens met een opvo-
erhoogte van 90 cm. Dan moet je veel meer zeil voeren. 
De hekken zijn wat minder stekend dus hij loopt wat 
makkelijker aan maar heeft wel weer wat minder kracht. 
En zo heeft iedere molen weer zijn eigen ding.   En da’s leuk! 

Die tijd bij Aad Schouten vond ik altijd zo gezellig dus 
elke zaterdag om negen uur ging ik daar een bak koffie 
drinken en dan bespraken we wat we verwachtten op 
weergebied. En dan weer terug naar mijn eigen molen. 
Ik herinner me nog een keer dat ik pas molenaar was. 
Deze molen had lang stil gestaan dus de boer daar ver-
derop was niet gewend aan een draaiende molen en 
lage waterstand. Ik ging op zaterdag nog lang door, ook 
‘s winters als het al donker was. Die man kwam tijdens 
het melken kijken, dacht dat ik dood achter de molen 
lag! Dat was de eerste ontmoeting die ik hier had en dat 
contact is gebleven en er kwamen er steeds meer. Voor 
ik het wist had ik een hok vol. Ik krijg nog een glas echt 
bronwater en dan laten Jaap en Arna me niet zonder 
trots hun woonhuis zien. Van de uitgeleefde molen is 
niks meer over. Een volwaardige woning op een pracht 
plek!

Op zaterdag 6 augustus heeft SIMAV in een kraam 
promotie gemaakt voor het belang van de molens van 
de Stichting. Behalve het verkopen van molenplatte-
gronden met daarop alle molens van SIMAV en kaarten 
met afbeeldingen van molens van onze Stichting en 
buiten ons gebied hebben we boeiende gesprekken 
kunnen voeren met de marktbezoekers. Eerlijkheid-
shalve moeten we toegeven dat vooral mensen met 
kennis van molens geinteresseerd waren in SIMAV 
en bij de vragen die werden gesteld was het soms 
even uitkijken met de antwoorden die je gaf. Maar 
belangrijk is vooral dat we er waren, dat mensen zien 
dat we actief zijn als stichting. Hoe interesseren we de 
jeugd (en dus de toekomst van SIMAV) voor molens 
als cultureel erfgoed? Een begin is al gemaakt, want 
langslopende kinderen die de draaiende miniatuurmo-

len eerst bewonderden, probeerden daarna de wiek-
en met de hand stil te houden. Toch het begin van de 
interesse, beloofden we onszelf. Ook op de Boeren-
landdag in Hoornaar op zaterdag 1 oktober zijn we 
aanwezig.

Jaarmarkt Noordeloos
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Onderweg naar 57 molens...

Het is algemeen bekend dat ook in de molen-
wereld veel tijd en vooral geduld nodig is om plannen 
gerealiseerd te zien worden. Dat realiseerde ik 
me toen ik eind juli in de krant las dat de Stichting 
Herbouw Wipkorenmolen in Vianen (opgericht in 2001) 
‘een stapje’ dichter bij de realisering van haar plan was 
gekomen. De in 1691 gebouwde molen brandde in 1913 
af. Mèt de wipkorenmolen zal onze regio ooit 57 molens 
tellen! 

Als beheerders van molens volgen wij van SIMAV 
vanzelfsprekend de Vianese inspanningen. We lev-
en mee! In 2006 werden de kosten op één miljoen 
euro geraamd; dat bedrag zal ongetwijfeld met de no-
dige procenten zijn gestegen.  De initiatiefnemers in 
‘de hoofdstad’ van de Vijfheerenlanden lieten zich bij 
de beginfase van hun project informeren en adviser-
en door leden van de Technische Commissie van SI-
MAV. In 2012 gaf ‘Vianen’ tijdens onze jaarlijkse mole-
naarsavond een presentatie over de vorderingen. Nu 
lezen we dat de Stichting Herbouw in het bezit is ‘van 
roeden en hoofdbalken’ van korenmolen Rijn en Zon in 
Utrecht; de oude gingen naar Vianen. Deze onlangs 
gerestaureerde molen werd voorzien van een nieuw stel 
roeden.  

De Stichting Herbouw Wipkorenmolen heeft de 
eerste tijd de handen vol aan het bijeenbrengen 
van het benodigde geld. Geduld dus! GEDULD Het 
woord GEDULD wordt ook bij SIMAV met hoofd-
letters geschreven. Bestuurlijke molens draaien 
figuurlijk gezien langzaam of ze staan stil. Daarmee leer 
je – vaak met tegenzin- leven! In de sector van de zorg 
voor monumenten is windstilte niet zeldzaam. Hoge 
Tiendwegmolen In maart 2015 ging bij SIMAV de vlag 
letterlijk in top bij de voltooiing van de ondertoren van 
de Hoge Tiendwegmolen aan de Tiendweg in Streefkerk. 

Na dat heuglijke moment is er –anderhalf jaar verder- 
nog weinig te melden. Er is weliswaar belangstelling voor 
bewoning of voor de inrichting van een koffie- en thee-
schenkerij, maar verder dan ideeën zijn we niet. Voor een 

woonbestemming en voor het inrichten van een (tijde-
lijke)  kleine horecafunctie zijn vergunningen nodig. Ook de 
Hoge Tiendwegmolen heeft een aansluiting op het elek-
triciteitsnet, maar verder ontbreken voorzieningen voor 
riolering en water.  Wat er ook gebeurt, het uiteindelijke 
doel van SIMAV is om het Molencomplex Streefkerk in 
ere te herstellen met twee volwaardige molens: be-
halve de Hoge Tiendwegmolen ook de Sluismolen, 
waarvan al een gerestaureerd fundament aanwezig is. 
Geduld dus! 

Souburghse Molen 
Per 1 maart 2014 werd SIMAV eigenaresse van de 
Souburghse Molen in Alblasserdam. Een zeer bouw-
vallig monument dat dringend behoefte heeft aan 
een grondige restauratie. Het zag er in februari van ge-
noemd jaar zo zonnig uit toen toenmalige wethouder 
Veerman van Alblasserdam namens het College van B. 
en W. zijn handtekening zette voor de verkoop van de 
molen aan SIMAV. Er werd echter door de gemeente 
Alblasserdam verzuimd te vertellen dat SIMAV niet 
de gehoopte provinciale subsidie (± vier ton) kon ver-
wachten, geld dat nodig is om het plaatje (acht ton) rond 
te maken. De realisering van de restauratie laat op zich 
wachten. Heel veel geduld dus! 

Gorcumse molens 
SIMAV is, zoals bekend is,  de beoogde nieuwe eigena-
resse van de vier Gorcumse molens. Momenteel wordt 
de laatste hand gelegd aan de koopovereenkomst (één 
euro per molen). Het bestuur gaat ervan uit dat de 
notaris medio oktober de ontwerpakte klaar heeft die 
dan per 1 november in een schriftelijke vergadering 
ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de leden 
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van het Algemeen Bestuur. Van dit college wordt ver-
wacht dat de leden vóór 1 december 2016 zullen reager-
en. Daarna maakt de notaris de stukken definitief, zo-
dat de overnameakte vóór 31 december kan passeren. 
SIMAV telt dan per 1 januari 2017 33 molens. Nog even 
geduld dus. SIMAV 60 jaar Het jubileumjaar van SIMAV 
loopt ten einde. Op vrijdag 18 november is de slotbijeen-
komst, waarvoor allereerst onze ‘vooruitgeschoven wach-
ters in het veld’:  de molenaars worden uitgenodigd. Deze 
feestelijk aangeklede ontmoeting komt in de plaats van 
de jaarlijkse molenaarsavond die altijd op een maandag-
avond in oktober of november wordt gehouden. In het 
kader van ons jubileum wil het SIMAV-bestuur op gepaste 
wijze stil staan bij het werk van onze molenaars. Onder 
hen zijn vrijwilligers die al meer een kwart eeuw draaien 
met een molen van onze stichting. ANBI Zoals bekend is, is 
SIMAV een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instel-
ling). Dat wil zeggen dat giften aftrekbaar zijn voor 
de belasting. SIMAV is ook aangemerkt als een Cul-
turele Instelling (CI) en dat betekent dat een gift voor 
125% aftrekbaar is. Voorbeeld: u schenkt 100 euro 
en de belastingaftrek is 125 euro. Dat is dus een 
belangrijk gegeven voor de Vrienden van SIMAV, die 
jaarlijks een gift aan de penningmeester overmaken 
(voor info website Belastingdienst). Deze giften zijn 
voor onze organisatie van erg groot belang, omdat de 
bijdragen voor ons werk van de zijde van de overheden 
onder druk staan. SIMAV wijst Vrienden en anderen, 
die het behoud van de molens van belang vinden, ook 
op de mogelijkheid via de notaris een schenking te 
legateren. 

Website Simav.nl 
In de loop van de komende herfst wordt onze website 
www.simav.nl’ aktiever’ gemaakt, dat wil zeggen dat de 
nieuwsitem met meer nadruk zullen worden gepubli-
ceerd. Uiteraard blijft de rijke schat aan informatie over ons 
molenbezit voor iedereen bereikbaar. SIMAV zoekt ook 
voor dit onderdeel van haar werk vrijwilligers met kennis 
van zaken èn met grote interesse voor ons deel van het 
culturele erfgoed in de regio Alblasserwaard/ Vijfheeren-
landen. 

Henk Bovekerk, lid DB, secretaris

Open molens op ‘SIMAV molendag’

De volgende molens zijn gratis toegangelijk tijdens de 
‘SIMAV Molendag’ op 10 september 2016 .

Alblasserdam  Kortlandse Molen, Kortland 36
Oud-Alblas  Kooiwijkse Molen, Kooiwijk 1
   Peilmolen, Peilmolenweg 1
Bleskensgraaf  Wingerdse Molen, Abbekesdoel 92
   Hofwegense Molen, Hofwegen 15
Goudriaan  Goudriaanse Molen, Molenkade 5
Molenaarsgraaf  Middelmolen, Graafdijk West 57
   Kerkmolen, Molenhoek 24
Groot-Ammers  Gelkenesmolen, Molenkade 2
   Graaflandse Molen, Molenkade 3B
   Achtkante Molen, Molenkade 4
   Achterlandse Molen, Molenkade 5
Langerak   Westermolen, Nieuwpoortseweg 1
   Ook het woongedeelte te bezoeken
Streefkerk  Broekmolen, Achterdijk 1
   Ook het woongedeelte te bezoeken
   Oude Weteringmolen, Beneden Tiendweg 10 
   Achtkante Molen, Beneden Tiendweg 8
   Kleine Molen, Beneden Tiendweg 7
   Korenmolen De Liefde, Nieuwe Veer 42
	 	 	 Tevens	kunstexpositie	te	bezoeken	
Arkel   Korenmolen Jan van Arkel, Vlietskade 1004 
Hoornaar   Oudendijkse Molen, Dorpsweg 63

   Scheiwijkse Molen, Lage Giessen 53
Noordeloos  Boterslootse Molen, Grotewaard 1
   Stijve Molen, Molenpad 14
   Ook het woongedeelte te bezoeken
H’veld-Giessendam Tiendwegmolen, Giessendamse Tiendweg 1
Leerdam   Molen Ter Leede, Lingedijk 2
Hei-en Boeicop  Hoekmolen, Kanaaldijk 19
   Ook het woongedeelte te bezoeken 
Lexmond   Bonkmolen, Lakerveld 282
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Jan Ensing, techneut en 
muzikale molenaar 
Interview Lucia Hubregtse

In de luwte van molen ‘De Liefde’ maak ik kennis met Jan 
Ensing. Jan is sinds kort, als IT-er, betrokken bij SIMAV. Hij 
gaat ons PR-team begeleiden door de krochten van het in-
ternet en het bijhouden van de website. 
Jan is HTS-er werktuigbouw en zijn werkzame leven gestart 
bij de vereniging FME als technisch secretaris van een aan-
tal werkgroepen. “Teksten werden aangeleverd, je zoekt de 
plaatjes erbij en via de drukker werden dan publicaties ge-
maakt. Mijn volgende werkgever was Fokker in Papendre-
cht. Na Papendrecht werd het Schiphol en daarna kwam ik 
in Woensdrecht terecht. In 2003 was het geld op. Ze boden 
me een mooie sociale regeling en ik dacht als IT-er wel weer 
werk te vinden. 

Maar na 230 sollicitaties kwam ik erachter dat je als 55+-er 
gewoon niet meer aan de bak komt. In de sociale regeling 
is vastgelegd dat mijn pensioen ook volgestort zal worden, 
dus daar houd je je dan aan vast.” Jan springt terug in de 
tijd; “Toen in 1980 de computer om de hoek kwam kregen 
we bij het secretariaat een typemachine met een geheugen 
zodat gemaakte fouten gewist konden worden. We gingen 
werken met de Wang-computer en daar ben ik behoor-
lijk diep ingedoken om vanuit teksten ook wat bestandsin-
formatie op te slaan. Dat ging vervolgens via een modem 
naar Schiphol. Daar sloegen ze het op in een zelfontworpen 
systeem. Ik ben applicatiebeheerder geworden. Vandaar de 
stap naar Schiphol. Na zo’n 4, 5 jaar kwam ik in contact met 

de luchtmacht. Destijds had je de NF-5 jager. Toen die werd 
vervangen door de F-16 zeiden ze bij de luchtmacht dat ze 
het zelf weer aankonden en werd er op die afdeling een in-
formatieanalist aangesteld. 
Handelingen bij onderhoud aan vliegtuigen worden vastge-
legd in een computersysteem. Zo kunnen analyses gemaakt 
worden van veel voorkomende storingen. In die tijd heb 
ik veel opleidingen gevolgd. Die kennis opdoen; dat was 
leuk! Ik ben best handig met computers nu, kan mensen 
helpen met Word en Excel, maar wanneer je het niet meer 
dagelijks gebruikt ga je achterlopen. De ontwikkeling is ra-
zend snel gegaan. Ik ben intussen met pensioen en best 
benieuwd of ik kan oppikken wat er nu van me wordt 
gevraagd” bedenkt Jan bescheiden. “Maar ik ben een 
puzzelaar, dat werkt in mijn voordeel!”

Molenaar 
Wonen in de Alblasserwaard heeft niet altijd automatisch 
liefde voor molens tot gevolg. Toch lijkt het bij Jan wel zo 
gelopen; “In Bergen op Zoom heb ik een jaar of 8 in de 
sub-leiding van een voedselbank gezeten en de website 
beheerd. We zouden gaan verhuizen om wat dichter bij de 
kinderen te wonen en het werd Alblasserdam. In Bergen 
op Zoom vroegen ze wat ik daar dan zou gaan doen. Nou, 
zei ik, in de omgeving daar staan 19 molens, misschien kan 
ik wel molenaar worden. Ik kwam via google op de web-
site van het gilde van molenaars terecht en ben in januari 
2013 gestart. Eerst op de Blokker in Alblasserdam, bij Wim 
van der Wal. Maar die zei na 3 maanden dat hij ging stop-
pen. Ik kwam terecht in Noordeloos bij Wim Meerkerk op 
de Oudendijkse molen en om ervaring op te doen met een 
andere molen ben ik tevens bij Jan Mulder in het Ooievaars-
dorp gaan malen. In mei 2015 deed ik toelatingsexamen in 
Barendrecht en daarna het echte examen op de Hofwe-
gense molen met goed gevolg. 

Ik solliciteerde bij de SWEK en bij SIMAV. Kwam eerst op 
de reservelijst, maar op een dag belde Jan Mulder me dat 
er een molenaar weg ging. Cees van der Wal belde me 
dat ik altijd op de Regt mag malen en ook Piet Vergouwe 
belde me dat er een opvolger gezocht werd voor Hans de 
Groot. Toen moest ik kiezen! Elke woensdag draai ik nu 
in Groot-Ammers op de Jonge Sophia en op de Kortland-
se molen ben ik tweede molenaar. Inmiddels heb ik daar 
ook een paar keer gedraaid. ”Toch is het vak Molenaar 
waarschijnlijk ergens in de genen van Jan doorgegeven. 
Jans opa, met dezelfde naam, is molenaar geweest in 
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Schoonebeek. “Die molen is rond 1935 afgebroken, dus 
ook mijn vader heeft het niet meer echt meegemaakt. Ik 
ben gaan kijken op de site van verdwenen molens waar 
ik wel wat geschiedenis tegenkwam. Maar uiteindelijk in 
een boek over de geschiedenis van Schoonebeek stuitte 
ik op wat foto’s van de boerderij van mijn grootouders en 
las daar een heel stuk interessante geschiedenis. Ook een 
hoofdstukje over molens met een foto erbij van het gezin 
van molenaar Lucas Ensing! Dat moet dan mijn overgroot-
vader zijn geweest. In de familie werd er niet veel meer 
over gepraat. Maar mijn vader keek wel altijd naar de lucht, 
dat heeft hij dus wel van huis uit meegekregen! 

Nog een hobby 

Nog een grote hobby, of passie, van Jan is zingen. Het be-
gon al als jochie, op een jongerenkoor. Jan is tenor en zingt 
het liefst klassiek, maar ook modern komt langs. Een aantal 
koren, zoals een oratorium- en kamerkoor in Rotterdam,

SIMAV Molendag en Open 
Monumentendag op 10 sep-
tember 
De Open Monumentendag en de SIMAV molendag 
op dezelfde dag, dat is logisch. Want waar komt 
het OMD-thema “Iconen & Symbolen”beter tot zijn 
recht dan bij de iconische draaiende monumenten 
van SIMAV. De poldermolens hebben ons land de-
cennia lang beschermd tegen het water en hebben 
daarmee al een historische waarde. Door te luiste-
ren naar de molenaars en hun verhalen te horen over 
vroeger en de huidige functie als cultureel erfgoed, 
komt het verleden wel heel dichtbij. Op zaterdag 10 
september zijn (vrijwel) alle molens te bezichtigen. 
Dus maak vooral kennis met de molenaars en luister 
naar hun boeiende verhalen over het oude ambacht 
van molenaar. Op dit moment is SIMAV eigenaar van 2 
korenmolens en 27 poldermolens. Op 1 januari 2017 
hoopt SIMAV dat met de Gorinchemse molens het 
aantal 33 wordt. In elke opengestelde molen is het 
mogelijk om u als vriend van SIMAV aan te melden. 
U steunt daarmee het behoud van de molens in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 

De Historische Verenigingen van Nieuwpoort, Bin-
nenwaard en Alblasserwaard West doen hun activi-
teiten voor de Open Monumentendag gezamelijk als 
Molenwaardkernen. Zo zal net voor de Open Monu-
menten Dag een fraaie brochure uitkomen met een 
aantal historische plekken in de Waard, molens ont-
breken in deze brochure uiteraard niet. De brochure 
wordt binnen de Molenwaardkernen verspreid, maar 
is ook te 
krijgen bij de opengestelde molens van de Gemeente 
Molenwaard. In deze nieuwsbrief ziet u een overzicht 
van de molens die op 10 september zijn opgesteld 
van 10-16 uur

passeren de revue en uiteindelijk komt Jan terecht in 
Alblasserdam op de reformatorische oratoriumvereniging 
Cantate Domino en in Sliedrecht op kleinkoor Concertino. 

“Toen we in Bergen op Zoom het huis van de vertrekkende 
organist van de kerk kochten, kwam meteen de vraag of 
een van ons orgel kon spelen. Nu kan ik wel een koraal-
tje spelen, maar echt organist ben ik natuurlijk niet...” Dan 
lachend:  “Echter ‘uit nood’ ben ik daar 18 jaar organist 
geweest.” Ook in Alblasserdam komt hij er niet onderuit en 
valt in als kerkorganist.  Met gemiddeld twee dagen koor 
en twee dagen molens en dan nog de kerkenraad komt Jan 
zijn dagen goed door. Ook zijn gezin met 6 kinderen en 16 
kleinkinderen vraagt de nodige aandacht. “We proberen 
alle verjaardagen bij te houden!”

Nu kan ik wel een koraaltje spelen, maar echt 
organist ben ik natuurlijk niet...”



Deze nieuwsbrief is een uitgave van SIMAV.
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Plan Verbetering Molenkade 
Groot-Ammers 

Waterschap Rivierenland heeft in 2012 de 
toetsing van de regionale keringen in de Al-
blasserwaard en Vijfheerenlanden afgerond. Uit 
deze toetsing is gebleken dat de Molenkade langs 
de oostzijde van de Ammersche Boezem tussen 
Groot-Ammers en Ottoland niet voldoet aan de 
veiligheidsnormen die aan de regionale keringen 
in de Alblasserwaard worden gesteld.  Waterschap 
Rivierenland heeft om die reden aangekondigd om 
de Molenkade te verbeteren. Het belangrijkste 
doel van de kadeverbetering van de Molenkade is 
het op orde brengen van de waterveiligheid van het 
gebied achter de kade. Bij een doorbraak zou een 
groot deel van Groot-Ammers onder water komen 
te staan. Tevens wordt een aantal fietsknelpunt-
en op de kade verbeterd, wordt de waterafvoer 
richting gemaal Graafland gewijzigd en verbeterd 
en wordt er een natuurvriendelijke oever aange-
legd. 

Bij alle molens worden door middel van damwand-
constructies de nieuwe waterkerende hoogte ge-
realiseerd. Van de molenerven ligt alleen die van de 
Gelkenes molen iets te laag ten opzichte van de nieu-
we waterkerende hoogte. Om wateroverlast rond 
de molen te voorkomen, worden hiervoor passende 
maatregelen genomen. De Roedenloods staat nu 
half in de Molenkade. Dit wordt in de nieuwe situatie 
niet meer toegestaan. Nu is de Roedenloods ook een 
monument en zal als zodanig worden benaderd. De 

loods wordt dan ook systematisch afgebroken en 
verder binnenwaarts met nagenoeg alle vrijkomende 
materialen opnieuw opgebouwd. 
Het fietspad op de Molenkade en langs de molens 
is lastig en gevaarlijk voor zowel de fietsers als de 
molenaars. Tevens kunnen er erg onveilige situaties 
ontstaan wanneer de molen in bedrijf is. 

In deze situatie komt verandering. Met omleiding-
en achter langs de molens (z.g. ‘bypasses’) wordt de 
veiligheid voor de fietsers en de molenaars sterk ver-
beterd. In de Ammersche Boezem en langs de Molen-
kade is begin 90-er jaren een natuurvriendelijke oever 
gerealiseerd. Met het dempen van de watergang die 
achter de Molenkade loopt wordt tegelijkertijd ook een 
natuurvriendelijke oever aan de polderkant  aangelegd. 
Deze werkzaamheden komen tevens ten goede aan de 
stabiliteit van de Molenkade (bredere kade, flauwer 
talud) en voorkomt graverij van dieren (m.n. muskus-
ratten) in de kade. De werkzaamheden starten nog dit 
jaar en zullen naar verwachting eind 2017 gereed zijn. 

Piet Vergouwe Dagelijks Bestuur SIMAV


