
SIMAV  streeft  naar  meer  bekendheid.  

Tot  voor  kort  herkende  iedereen  wel  de  molens  als  
stijlvolle  iconen  in  het  landschap,  maar  de  organisatie  
daarachter  was  minder  bekend  bij  het  publiek.  Om  
dat  te  veranderen  timmeren  wij  al  een  tijdje  aan  de  
weg.  Dat  gebeurt  o.a.  met  deze  nieuwsbrief,  die  weer  
boordevol  wetenswaardigheden  staat  over  molens, de  
molenaar,  de  vrijwilliger,  de  activiteiten  en  leuke   andere  
molennieuwtjes.  Wie  zijn  die  mensen  op  de  achtergrond  
van  de  Molenstichting?  
Wat  doen  de  specialisten  van  de  Technische  Commissie?  
Wat  maken  de  vrijwilligers  van  SIMAV  allemaal  mee?    
Een  mooi  verhaal  van  onze  molenaar  op  de  Bonk-
molen,  Leen  van  Aalsburg.  Dick  Verweij,  die  ons  PR-team  
sinds  vorige  zomer  versterkt,  stelt  zich  voor.  Ook  om  
droevige  verhalen  kunnen  we  niet  heen;  het  overlijden  
van  Addy  Stolk  in  februari  dit  jaar.  Addy  was  molenaar  
op  de  Kerkmolen  in  Molenaarsgraaf  en  ons  mede-PR  
Commissielid.  Via  onze  vernieuwde  website  en  facebook-
pagina  brengen  wij  u  tussentijds  steeds  op  de  hoogte  
van  de  ontwikkelingen  bij  onze  Molenstichting.  Wij  
proberen  zoveel  mogelijk  in  de  lokale  media  opgenomen  
te  worden,  met  onze  activiteiten  tijdens  de  NL  Doet  
vrijwilligersdagen  lukte  dat  prima.  
Op  dit  moment  is  ons  nieuwe  molenboekje  ver-
krijgbaar  op  een  groot  aantal  afgiftepunten  om  zo  
de  recreanten  beter  te  kunnen  bedienen.  Er  zijn  3  
eigen  molenfietsroutekaarten  in  productie  die  op  zoveel  
mogelijk  punten  verkrijgbaar  zullen  zijn,  vooral  bij  de  
startpunten.  De  routes  zijn  ook  van  de  Website  de  
downloaden.  De  lesbrief  over  molens  voor  de  groep-
en  7  en  8  van  de  Basisscholen  is  klaar,  hier  wordt  
een  mooi  document  van  gemaakt,  wij  zullen  daarna  de  
Basisscholen  benaderen,  die  deze  kunnen  gebruiken  als  
lesmateriaal.  Om  de  relatie  van  de  molens  tot  onze  
organisatie  nog  meer  bekendheid  te  geven  plaatsen  wij,  
mede  dankzij  enkele  giften,  binnenkort  vlaggenmasten,  
waar  ze  nog  niet  staan,  en  kunnen  wij  de  molens  voor-
zien  van  nieuwe  vlaggen  met  ons  nieuwe  logo  in  de  
nieuwe  huisstijl.  
En  last  but  not  least  gaan  we  onze  molens  hier  en  daar  
verlichten  met  energiezuinige  ledlampen,  waardoor  de  
molens  ook  ‘s  avonds  te  zien  zijn.  
Hoe  meer  bekendheid  en  uitstraling,  hoe  beter  het  is.
 
Wij  wensen  u  veel  leesplezier  met  deze  nieuwsbrief.

PR  &  Communicatie,  Aris  van  Dam  
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In  herinnering  Addy  Stolk  

Vrijdag  16  februari  bereikte  ons  het  bericht  dat  
onze  molenaar  Addy  Stolk  was  overleden.  Addy  is  
lang  en  ernstig  ziek  geweest.  In  die  lange  periode  
is  hij  liefdevol  verzorgd  door  zijn  ouders.    Addy  
was  molenaar  op  de  Kerkmolen  in  Molenaars-
graaf,  hij  was  meer  dan  alleen  molenaar.  Binnen  
Molenstichting  SIMAV  was  hij  ook  actief  in  de  
PR  Commissie.  Vanaf  het  eerste  uur,  nu  zes  jaar  
geleden,  was  hij  daarbij  betrokken.  
Samen  met  Ed  Top,  Bas  de  Deugd  en  Henk  
Bovekerk  en  onder  leiding  van  Cor  de  Jong.  Wij  
zullen  Addy  blijven  herinneren  als  iemand  die  op  
zijn  eigen  manier  betrokken  was  bij  de  molens  in  
de  Alblasserwaard  en  de  Vijfheerenlanden.  Niets  
was  hem  teveel  om  meer  bekendheid  te  geven  
aan  al  die  mooie  molens.  
Hij  werd  slechts  46  jaar.  Wij  wensen  zijn  vader  
en  moeder,  zijn  zus  en  haar  kinderen,  veel  sterkte  
toe  met  dit  verlies.  

Molenstichting  SIMAV 
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Leen van Aalsburg, molenaar, jager 
en ‘aanpakker’

interview: Lucia Hubregtse

Molenaar Leen van Aalsburg was voorbereid op de afspraak 
voor een interview; in een grote enveloppe kreeg ik een deel 
van zijn levensverhaal mee. Uitgeschreven in schoolschrift. 
Al lezend werd ik gegrepen door de stijl en de eigenheid 
waarmee Leen het schreef en besloot het grootste deel zo 
te plaatsen.  
 
Leen; “Ik ben reeds 37 jaar vrijwillig molenaar, ooit be-
gonnen op boezemmolen no.4 van de Overwaard te 
Kinderdijk en thans op poldermolen Den Bonk te Lexmond. 
Begin van ’t jaar 1700 duikt de naam Van Aalsburg al op 
in de archiefstukken. Taaie niet uit te roeien, rakkers, dat 
moge blijken. Om er even één uit te lichten: in oktober 
van het jaar 1755 werden twee personen, wonende op 
Blokland, aangehouden. 

Bij zich hebbende een boerenwagen met twee paarden 
waarop het volgende geladen was: een zak tarwemeel 
van gissing twee schepel (2 x 35 ltr), idem een zakje met 
een spint (1 schepel is 4 spint) zout, een dito met een 
halve spint…alles komende van de Spijkse koornmolen…
in handen gesteld van den bailliuw van ’t nedereind van 
Spijk. Deze twee Bloklanders waren Jan en Gijsbert van 
Aalsburg. Zij werden door de Spijkse baljuw aan Gor-
kum overgedragen, waarna ze op zestien oktober door de 
Gorkumse schepenen werden verhoord. 
Ze kregen een boete van Fl.1200,- of een jaar en zes weken 
gevangenisstraf. De boete konden ze natuurlijk niet betalen 
zodat ze meer dan een jaar moesten brommen. Hier is 
dus sprake van belastingontduiking. Even voor de dui-
delijkheid; ik ben van deze lieden een indirecte nazaat maar 
heb wel zoiets van: beter de staat benadeeld dan een goede 
buur, doch dit terzijde. Maar om het verhaal niet al te lang-
dradig te maken slaan we maar enkele decennia over. 
Doch in het kort kan gezegd worden dat mijn voorgeslacht 
een sterke verwantschap had met de natuur. 
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Zo waren het keuterboertjes, griendwerkers, jagers, vissers 
en watermolenaars, kortgezegd een vrijgevochten volkje. 
Met weinig tevreden. Tussen het jaar 1800 en 1896 dui-
ken de Van Aalsburgen weer op als watermolenaars op de 
polder Hoog-Heukelum en Laag-Leuven. Een polder die 
dan bemalen wordt door een complex van vijf grote wip-
watermolens. 
Tot ze in 1898 ter sloop worden aangeboden. Er is dan 
reeds een stoomgemaal gesticht. Samenvattend: van ’t jaar 
1896 tot 1981 is er geen Van Aalsburg meer die zich nog 
bezig houdt met peilbeheer totdat Leen opduikt die dan het 
stokje weer oppakt, weliswaar op vrijwillige basis, maar 
toch… 
 
Zoals vooromschreven ben ik in 1948 ter wereld ge-
komen met visschubben en kroos achter de oren en had 
gelijk een overhemd aan met opgestroopte mouwen, aan-
pakkers dus. In 1963 koos ik voor het vak timmerman, wat 
ik 47 jaar lang heb uitgeoefend. Eén van de eerste fouten 
die ik heb gemaakt en er zouden er nog meer volgen. 

Hoezo? Welnu, als kind heb ik altijd lopen gapen naar de 
toen nog fraai gelijnde binnenvaartschepen. Dat heeft 

me tot op heden nooit losgelaten en ik zocht en zoek nog 
steeds dat schippersvolkje op. Anders gezegd; in mij zat een 
binnenvaartschipper. Het is er echter nooit van gekomen. 
Zo kan het soms gaan in het leven.  Net als een onbereik-
bare liefde om maar wat te noemen. (Wat is er gekker?) Als 
ik maar zoetwater ruik kan er bij mij al niets meer kapot. 
Maar het moest niet al te langdradig worden, vergeef het 
me.  
 
Ik heb nogal wat hobby’s, zo’n zeven in getal, te weten: 
poldermolens, jacht, visserij, binnenvaart, fijnmetaal, 
historie en natuur. Met dit alles heb ik me zo’n halve eeuw 
aan werk op de hals gehaald. Nuchter beschouwd zal ik 
mijn program dus wel nooit afkrijgen. Ook hoor ik wel eens 
in de wandelgangen: scenario’s schrijven had ook een optie 
geweest voor Leen. Zou zomaar kunnen hoor. 
 
Wat betreft de geschiedenis van het leven in de omrin-
gende polders, de ontginning, het peilbeheer c.q polder-
bemaling en het leven der poldermolenaars heb ik veel in de 
hersenpan zitten. Lees: op de harde schijf. Jawel, ik geef 
toe; ik ben niet helemaal met mijn tijd meegegaan. 
De computer is voor mij nog steeds not done. 
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Moleninfozuilen  Zederik  in  gebruik 
  
Sinds  maart 2018    hebben  de  drie  molens  van  de  ge-
meente  Zederik  een  audionetic.  
Audionetics  zijn  ‘luisterpalen’  die  werken  met  zelf-
opgewekte  energie,  ze  verschaffen  o.a.  historisch  ma-
teriaal  over  de  molens.  Zo  kunnen  voorbijgangers  nog  
meer  te  weten  komen  over  deze  prachtige  molens.
Wethouder  Herman  van  Santen  verrichtte  samen  met  
Kees  Matsinger,  CU-raadslid  van  gemeente  Zederik,  en  
Leen  van  Aalsburg,  molenaar  op  de  Bonkmolen  de  
start  van  de  toeristische  zuilen.  
In  mei  2017  werd  het  uitvoeringsprogramma  recreatie  
en  toerisme  vastgesteld  door  de  gemeenteraad.  Er  was  
ruimte  voor  het  inbrengen  van  nieuwe  initiatieven.  
Kees  Matsinger  bracht  een  motie  in  om  audionetics  te  
plaatsen  bij  een  aantal  belangrijke  punten,  waaronder  
de  drie  molens.  Dit  om  toeristische  informatie  op  een  
moderne  wijze  te  kunnen  presenteren.  

Op  5  maart  jl.  werd  daar  invulling  aan  gegeven.  
Molenstichting  SIMAV  leverde  de  foto’s  en  de  teksten  
die  werden  ingesproken.  De  drie  audionetics  staan  bij  
de  Vlietmolen  in  Lexmond,  de  Bonkmolen  in  Lexmond  
en  de  Hoekmolen  in  Hei-en  Boeicop,  langs  belangrijke  
wandel-en  fietsroutes.  Je  hoort  de  informatie  terwijl  
je  op  de  achtergrond  kunt  genieten  van  de  prachtige  
molens.  
Niet  alleen  de  historie  van  de  molen  is  ingesproken,  
maar  ook  informatie  over  de  molenaar  en  het  behoud  
van  de  molens  voor  de  huidige  en  de  toekomstige  
generatie.  De  molens  zijn  eigendom  van  Molenstichting  
SIMAV.      

Gekscherend zeg ik wel eens: communiceren zoals de 
Indianen ligt me wel. Eén rookwolkje: alles goed met Leen. 
Twee wolkjes: Leen in nood. Dus dan moeten de hulp-
troepen op komen draven. 
 
Heb je verder nog wat te wensen of te ventileren? O jawel! 
Ik ben in 2015 koninklijk onderscheiden voor mijn inspan-
ningen met de molen, toch leuk om mee te maken. Jawel 
hoor, luchtkastelen genoeg. Om er een paar te noemen; 
door omstandigheden wilde ik me zo’n vijftien jaar terug 
graag huisvesten in de zuid-westhoek van Friesland. 
Wat zoek je daar in hemelsnaam, zeiden mijn kennissen. 
Als je daar op een krant gaat staan kan je half Friesland 
overzien! Nou, heb ik gezegd, dat is nou net wat ik wil. Ik 
moet de einder kunnen zien. 
 
Verder nog wensen? Jawel maar dan wordt het vakjargon; 
op één roe fokken op mijn molen en als het even kan veel 
betrouwbare en goede winden om alle teveel aan neerslag 
en kwelwater weg te malen. 
Wat die jachthobby betreft, dat is net als het molen-
aarswereldje een klein wereldje en niet bij iedereen 
geliefd. Zo hoorde ik onlangs; het wordt tijd dat de ha-
zen ook onder de wapenen gaan dan kunnen ze terug-
schieten naar de jagers. Zie je het voor je? De jager krijgt 
een oude gewiekste langoor in het vizier en binnen schot en 
“ligt aan” (vakjargon). De haas gaat als de brandweer doch 
neemt  in ene “stelling” in een slootskant en trekt zijn 
Colt 33 uit zijn holster. De jager weet nog net weg te duiken 
achter een knotwilg, redt het vege lijf en neemt van 
schrik een slok cognac uit zijn veldflesje. Nee, hier moet-
en we niet naartoe want dan krijgen we een over-
populatie van veel zieke hazen en misschien nog een 
jager in het wassenbeeldenmuseum Madam Tusseau. 

Ik ben een groot liefhebber van een kerstdis met een uit 
de kluiten gewassen halfwas haas, goed en geduldig bereid, 
met een excellente rode Bordeaux. Dan mag het meren-
deel van de bevolking plofkip, plofkalkoen of kangoe-
roebiefstuk eten, daar loop ik nou weer niet warm voor. 
Hieruit moge blijken dat ik uiteraard een joekel van een eigen 
cultuurmens ben en daar zullen mijn naasten het toch mee 
moeten doen. 

Nou, zo kan die wel weer he? 
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Dick Verweij, een bakker in de 
Molenstichting
interview: Lucia Hubregtse

Om onze nieuwe PR medewerker Dick wat beter te leren 
kennen, werd ik uitgenodigd bij hem en zijn vrouw Arja in 
hun huis in Sliedrecht. Dick heeft zich, in de korte periode 
dat hij actief is voor SIMAV, al laten zien als een man die 
van aanpakken houdt. De enorme ervaring die hij op ver-
schillende werkplekken heeft opgedaan komt ook nu weer 
van pas. Hij steekt van wal: “Ik ben geboren in Linschoten. 
Dat ligt dichtbij Woerden. In een vakantie heb ik Arja 
ontmoet, een geboren Sliedrechter. Maar zij wilde niet in 
Linschoten wonen. Dus zo ben ik in Sliedrecht terecht ge-
komen.” Dick is geboren als zoon van een bakker en met 
het bakken begon ook hij zijn werkzame leven. De zoek-
tocht naar een pand voor een eigen bakkerij startte 
later. “Ik heb wel bakkerijpanden gezien die te koop 
waren, ook een keer een in Genemuiden maar daar kreeg 
ik Arja niet naar toe.” Arja onderbreekt hem;” Ik heb het 
nooit zien zitten om een eigen zaak te runnen. Ik zag dat 
bij Dick’s vader, die had nooit tijd om zijn geld uit te geven. 
Hij was altijd aan het werk en was altijd vermoeid. Maar 

ik zie bij Dick ook wel dat hij altijd werkt alsof het voor 
zichzelf is. Moet ik dat dan tegenhouden? Dat is Dick…” 
 
Geen eigen bakkerij dus, maar wel als werknemer bij ver-
schillende bakkerijen gewerkt. Er kwam door omstan-
digheden een einde aan het bakkersleven. Dick kwam in 
het onderwijs terecht, als conciërge bij het Hoornbeeck 
College voor MBO in Rotterdam. De eerste maanden was 
afzien voor Dick. Gewend aan productie en hard werken 
vroeg Dick zich af hoe hij er zijn dagen moest slijten; het 
was er veel te rustig. Op eigen initiatief heeft hij zijn taken-
pakket toen uitgebreid.  
In de 22 jaar dat Dick er werkte is de school gegroeid van 
180 naar bijna 1800 leerlingen.  
 
Toen er een vacature kwam voor koster van de Hervorm-
de Kerk in Sliedrecht viel de keus op deze baan. De oude 
koster was al vertrokken dus Dick kon per direct aan de 
slag… Zonder te zijn ingewerkt begon Dick aan deze om-
vangrijke job. Inmiddels is het afscheid na 21 jaar trouwe 
dienst achter de rug. Dick is gepensioneerd. Maar wat was 
hij vertrouwd met de kerk en met de mensen die daar 
regelmatig kwamen! Tijdens het afscheid memoreerde men 
eraan dat Dick onder meer met verschillende organisten 
een band had opgebouwd. Als blijk van waardering hebben 
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de organisten een mini-concert gegeven. Soms kwam het 
tijdens een concert voor dat er in het orgel een toon bleef 
hangen. Maar het is hem altijd weer gelukt om dat te ver-
helpen door in de kast de juiste valse toon op te sporen. Het 
was opnieuw een baan waarin veel contacten ontstonden; 
altijd mensen om hem heen. 
 
Op school en in de kerk heeft hij vaak EHBO/BHV-hande-
lingen moeten verrichten. Alsook het ontruimen van school 
en kerk. Hij heeft vaak leerlingen naar ziekenhuizen  moet-
en brengen voor uiteenlopende ongelukjes. 
 
Onder andere zijn liefde voor oude bouwwerken heeft 
hem bij de SIMAV gebracht. Toen er in ‘t afgelopen jaar 
vrijwilligers werden gevraagd meldde Dick zich aan. Veel 
molenaars hebben hem inmiddels al op de koffie ge-
had. Dick is onder de indruk van molens. “Ik ben in de 
Kooiwijkse molen geweest; ik heb m’n ogen uitgekeken. 
Wat ziet dat er mooi uit.  
En dan dat zitje buiten, met een uitzicht zo mooi!” Arja 
beaamt: “Je kwam heel enthousiast terug!” 
 
“Wat ik ‘t belangrijkste vind is het contact, luisteren wat de 
molenaars willen. Hun spreekbuis zijn.  
 
Ze waren blij dat er nu eens iemand kwam die de tijd had. Ik 
vind het leuk om de molenaars zelf te ontmoeten, de molen 
erbij. En hen te  spreken, hun verhaal aanhoren.  
Erachter komen wat er speelt. En er zijn wel wat dingen 
waar molenaars tegenaan lopen. Het is mooi om er wat 
mee te kunnen. En ik vind het leuk om in een heel andere 
wereld terecht te komen, na bakkerij, brandweer, school en 
de kerk.  
 
Dick en Arja Verweij hebben drie kinderen, Mariëlle, Linda 
en Christaan. Alle drie zijn getrouwd en inmiddels zijn er 7 
kleinkinderen.  
 

Ontmoet  de  molenaar  tijdens  
de  Nationale  Molendag

Op  12  en  13  mei  2018  is  het  Nationale  Molendag,  het  
belangrijkste  molenevenement  van  Nederland.  
Molenstichting  SIMAV  en  de  vrijwillige  molenaars  zullen  
op  zaterdag  12  mei  de  molens  vrij  toegankelijk  maken  
voor  bezoekers  (Behalve  het  privé-gedeelte  van  molens  
die  bewoond  zijn)  Dit  jaar  is  het  thema:  ‘ontmoet  de  
molenaar’.  
Dit  naar  aanleiding  van  de  UNESCO  inschrijving  van  het  
Nederlands  Molenambacht  op  de  Representatieve  lijst  
van  Immaterieel  Cultureel  Erfgoed  van  de  Mensheid.  
Met  dit  thema  zullen  onze  molenaars  hun  beste  beentje  
voorzetten  en  ongetwijfeld  boeiende  verhalen  kunnen  
vertellen  over  het  leven  van  de  molenaar  op  de  molen.  
Voor  de  kinderen  is  een  bezoek  aan  de  molens  ook  
erg  leuk,  ze  ontvangen  een  molen-ontdek-boekje  dat  
speciaal  voor  deze  Nationale  Molendag  is  uitgebracht.  

De  molens  zullen  open  zijn  van  10.00-16.00  uur  Molen  
De  Hoop  bij  de  Dalempoort  in  Gorinchem  is  ook  geo-
pend  op  zondag  13  mei  vanaf  11.00  uur.  Stadsbrouwerij  
Dukes,  aanwezig  bij  Molen  De  Hoop  Tijdens  de  Nationale  
Molendag  is  Stadsbrouwerij  Dukes  met  de  originele  her-
kenbare  Volkswagenbus  aanwezig  op  het  terrein  naast  
Korenmolen  De  Hoop.  Bezoekers  en  voorbijgangers  kun-
nen  genieten  van  een  lekker  getapt  biertje.  Dukes  Craft  
Beer  heeft  diverse  biersoorten,  allemaal  ambachtelijk  
gebrouwerijen.  Blond,  Dubbel,  Trippel,  Amber,  Dunkel  
Weizen,  Weizen  en  Hamel,  als  het  mooi  weer  is  heerlijk  
genieten  van  de  smaak  en  het  uitzicht  over  de  rivier  bij  
het  mooiste  uitzichtspunt  van  Gorcum.   
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Column William, MIO 
(molenaar in opleiding)

Beste lezers, ik zal me even voorstellen, ik ben William 
Bouter, 16 jaar en molenaar in opleiding. Misschien 
vraagt u zich af hoe iemand van mijn leeftijd op het 
idee kwam om molenaar te worden. 
Op Monumentendag 2013 ging ik langs bij de Kooij-
wijkse Molen te Oud-Alblas omdat ik wel ge-
ïnteresseerd raakte in molens. Op die molen is toen 
mijn interesse enorm toegenomen. In kreeg de tip 
door dat het de week erna SIMAV Molendag was. 
Op SIMAV Molendag ben ik toen ook naar de Middel-
molen te Molenaarsgraaf gegaan en eigenlijk nooit 
meer weggegaan en zo is mijn droom om molenaar te 
worden ontstaan. 
Na circa 4,5 jaar mocht ik mezelf op 16 februari 2018 
dan eindelijk officieel molenaar-in-opleiding noemen 
en op 17 februari heb ik mijn eerste uurtjes op de 
Middelmolen genoteerd. Als leerling heb je ook een 
instructeur en lesmolen nodig. 
In mijn geval werd dat de Hofwegense Molen te 
Bleskensgraaf bij instructeur/molenaar Antoine 
Walsemann. Voor de opleiding moet je ook praktijk 
uren maken, het minimum is 120 uur bij de instructeur 
en 30 uur op een ‘’vreemde molen’’. 

Op het moment van schrijven (23 april) heb ik totaal al 
120 uur gemaakt. 
In die periode ben ik voornamelijk op de Middel-
molen te Molenaarsgraaf en de Hofwegense Molen 
te Bleskensgraaf geweest maar ook ben ik bij andere 
molens geweest, namelijk de Tiendwegse Molen te 
Hardinxveld-Giessendam en korenmolen de Lelie in 
Puttershoek. Ook de theorie moet je onder de knie 
krijgen, alle molentypes en functies en ook het weer. 
Momenteel ben ik daar druk mee bezig… 
William zal ons de komende nieuwsbrieven steeds 
op de hoogte houden van zijn belevenissen en 
vorderingen gedurende zijn opleiding tot molenaar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
William Bouter (rechts) met molenaar Adri vd Ent van de 
Middelmolen

Molenbrochure  op  veel  plekken  
verkrijgbaar  

Eind  vorig  jaar  heeft  Molenstichting  SIMAV  haar  
molenbezit  verzameld  in  een  eigentijds  boekje  
met  de  belangrijkste  feiten  over  de  molens  en  de  
organisatie.  Op  alle  molens  was  dit  boekje  al  ver-
krijgbaar.  Op  dit  moment  worden  de  distributie-
punten  echter  sterk  uitgebreid.  Wij  maken  hier-
bij  gebruik  van  de  toeristische  ingangen  van  de  
Alblasserwaard  en  de  Vijfheerenlanden.  
Zo  liggen  ze  in  een  groot  aantal  folderkasten  van  Den  
Haneker,  bij  VVV’s  en  andere  toeristische  punten.  
Ook  op  campings,  B  &  B’s,  hotels  en  bedrijven  
die  streekproducten  verkopen  zijn  onze  molen-
brochures  gratis  verkrijgbaar.  
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Herman van Santen, nieuwe 
secretaris van SIMAV
interview: Lucia Hubregtse
 
Herman waarschuwt me dat zijn stem weg kan val-
len in verband met een stevige verkoudheid. “Mijn 
dochter vindt het heerlijk rustig” lacht hij. Dat Herman 
graag praat wordt duidelijk in een vlot gesprek dat 
volgt. 
 
Herman van Santen, geboren in Kedichem, is een 
actieve zestiger. Tot zijn 21e bewoonde hij zijn ge-
boorteplaats tot hij ging studeren in Rotterdam. 
“Ik wist niet goed wat ik wilde en koos toen maar voor 
fiscale bedrijfseconomie en heb er een deel rechten 
bijgedaan. Dat laatste heb ik niet afgemaakt. Daar vond 
ik niks aan”  
‘Een man van de cijfers’ concludeer ik. Maar dat klopt 
niet helemaal. “Ik kan cijfers, juridische stukken goed 
lezen, maar echt leuk vind ik het niet. Heb ik er veel 
mee gedaan? Nee, want ik ben in mijn studententijd les 
gaan geven, uiteindelijk directielid Oosterlichtcollege in 
Nieuwegein geworden, waarvan de laatste vier jaar als 
directeur Vianen. Daarna ben ik wethouder geworden. 
Dat was 1998 in Gorcum. Dit heb ik 12 jaar gedaan. En 
in ‘t afgelopen jaar werd ik op een keer ergens anders 
gevraagd; ‘Help, wij zitten omhoog’… Vanuit Zederik 
kwam vanuit de VVD een hulpvraag. Betekent dat ik 
nu eigenlijk een interim wethouder ben. Is weer eens 
wat anders. In mijn tijd bij het Oosterlicht College heb 
ik, naast het onderwijs, ook met bouw en met fusies 
te maken en ben ik in de corporatiewereld terecht ge-
komen. Ik ben nu nog een van de visitatoren in deze 
sector. 
Maar daar ga ik deze zomer mee stoppen. Wij lichten 

dan zo’n ‘club’ helemaal door op allerlei aspecten. Soms 
vinden ze dat leuk en soms vinden ze ons heel onaardig. 
Een corporatie is een instelling die een bepaald doel 
moet bereiken. Wij toetsen of dat gebeurd en ook op 
de juiste wijze. Zeg je wat je doet en doe je wat je zegt. 
Lange tijd ben ik voorzitter van de rekenkamer geweest, 
in Echt- Susteren, Limburg. En nog een aantal andere 
nevenactiviteiten” 
 
Kortom, een bezig baasje. Maar Herman moet ook niet 
stilzitten. “Dan ga ik dood” stelt hij. “Mijn wethouder-
schap loopt nog door tot 1 januari en daarnaast zit ik 
nog een Klachtencommissie voor en ik doe een hele-
boel dingen die ik gewoon leuk vind.  
En tegenwoordig reserveer ik een dag voor mijn klein-
kinderen.” Het is duidelijk dat dit voor Herman speciaal 
is.  “Op woensdag komen ze bij ons thuis. Ik vind het 
schitterend, vooral die van vier! Ik werk wel thuis, maar 
probeer die dag activiteiten zoveel mogelijk buiten de 
deur te houden. Misschien is het een compensatie voor 
de tijd die ik er niet was voor mijn eigen kinderen” 
Herman en zijn vrouw hebben twee kinderen. “Mijn 
zoon heeft ook in Rotterdam gestudeerd. Het grappige 
is dat die nu in Gorcum is geïnstalleerd als raadslid. Die 
had een grote mond over dingen die niet goed waren. 
Dus ik zei tegen hem: je kunt roepen wat je wilt, óf je 
neemt zelf je verantwoordelijkheid óf je gaat er wat aan 
doen. Met dat geroeptoeter vanaf de zijkant moet je 
bij mij niet aankomen. Mijn dochter heeft een hele an-
dere richting gekozen, ze heeft de Hogeschool voor de 
Kunsten gedaan. Ik doe alsof ik het begrijp maar ik 
begrijp er niks van, maar dat maakt niet uit. Het is een 
andere leefwereld en een andere manier van denken. 
Ik denk soms; het zal wel…”  
Herman vindt zijn dochter op ander gebied;  
“Vorig jaar heb ik haar geholpen met het aanleggen van 
haar tuin, dat wordt gewaardeerd. “ 
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 Hobby’s;  
“Voor hobby’s heb ik weinig tijd maar ik mag graag 
dingen met m’n handen maken. Van hout of metaal, 
dat maakt niet zo oud. Gewoon dingen doen waar ik 
niet bij na hoef te denken, om mijn hoofd leeg te mak-
en. Bijvoorbeeld een zandkeuken. Kunnen de kleinkin-
deren lekker kliederen met zand. En ook voor de 
kinderboerderij, waar ik een aantal jaren voorzitter 
van ben geweest, heb ik een insectenhotel gemaakt. 
Dat soort flauwekul doe ik wel graag.  
 
En dan SIMAV… 
“Ik heb altijd monumentenzorg in mijn portefeuille 
gehad in mijn wethouderschap in Gorcum. Ik ben in 
het college o.a verantwoordelijk geweest voor de res-
tauratie van de stadswallen. Eigenlijk heb ik met alle 
rijksmonumenten tien jaar lang te maken gehad”  
Helemaal raar is de link met de oude molens dus niet. 
“Ik heb het leuk gevonden, vooral de combinatie met 
het bestuurlijke. Toen ook ik mezelf de ‘beroemde 
vraag’ ging stellen; ‘wat ga ik doen na mijn 65e’, kwam 
SIMAV langs”  
In gesprek met Henk van Dieren werd duidelijk dat het 
takenpakket verdeeld moest gaan worden. Er moest 
gesplitst worden en Herman zou verantwoordelijk 
worden voor de bestuurlijke en juridische kant; Herman 
heeft de bevoegdheid privaatrecht. “Helemaal toeval is 
het dus niet. Ik ben geboren en getogen in de streek, 
dan krijg je er veel van mee. Gorinchem zonder de 
stadswallen is Gorcum niet. Van de twee molens op de 
stadswallen moet je afblijven! 
Dat is de identiteit van ’t stadje. Ik heb iets met mijn 
stadje en ik heb iets met monumenten. Voor SIMAV 
een mooie combinatie. Ik heb hen in elk geval nog niet 
horen mopperen” lacht hij. 
 
SIMAV moet met zijn tijd mee.  
Herman vindt; “SIMAV is niet alleen een beheer-
stichting, het is een stichting die beheert wat van ons 
allemaal is. En dat moet je als basisboodschap naar 
buiten brengen. Molens zijn niet van SIMAV. Het is van 
iedereen die hier woont en komt. Als dat de instelling 
is wil ik mijn schouders eronder zetten. Nú de 
gemeentebesturen nog overtuigen dat er twee en een 
half miljoen extra nodig is…dat is wel een dingetje” 
Maar Herman vindt dat Molenlanden zonder molens 
geen realiteit kan zijn. 
Daarom stelt hij dat ook SIMAV moet doen wat nodig 
is en staat professionaliseren op nummer 1. “En als we 
met respect voor de omgeving en het bezit op de juiste 
koers blijven, staan de molens er over een aantal jaren 
nog steeds goed bij. En als ik daar een jaar of vier mijn 
steentje aan mag bijdragen dan is dat mooi” sluit Her-
man het gesprek.
  

Vrijwilligers gezocht 
 
Molenstichting SIMAV is een pure vrijwilligers-
organisatie. Er zijn ruim 65 vrijwilligers actief.  Dit zijn circa 
45 gediplomeerde molenaars: mannen, vrouwen en zelfs 
diverse jongeren. 
Naast de molenaars zijn er zo’n 20 vrijwilligers actief 
in het Dagelijks Bestuur, de Technische Commissie, de 
PR & Communicatie groep en in de kantoororganisatie. 
Allen professionals, deskundig op hun terrein, die zich 
belangeloos inzetten voor het behoud van onze historische 
molens. Vaak personen die na hun pensionering SIMAV zijn 
gaan onder steunen, vandaar dat er regelmatig weer ‘aan-
vulling’ nodig is. 
De afgelopen maanden zijn er acht nieuwe vakmensen 
bijgekomen die inmiddels een taak binnen SIMAV 
ver vullen welke één of meerdere dagdelen per week omvat. 
Natuurlijk zijn extra vrijwilligers altijd welkom, er is 
altijd veel te organiseren rond het molenbehoud. 
 
Uitbreiding kantoor 
SIMAV zoekt nog versterking op kantoor (molen De Liefde 
te Streefkerk), om de office manager te ondersteunen en 
soms te vervangen. Dit vergt minimaal een dagdeel (4 uur) 
per week, maar meer tijd is natuurlijk altijd welkom. Neem 
hiervoor contact met ons op via bestuur@simav.nl 

Nieuwe  vlaggen bij onze molens  
Het  is  waarschijnlijk  al  opgevallen,  sinds  een  paar  wek-
en  heeft  onze  PR  Commissie  bij  13  molens  een  nieuwe  
vlaggenmast  van  aluminium  geplaatst  en  daar  hangt  ook  
de  nieuwe  vlag  met  het  nieuwe  logo  erop  afgebeeld  in  
top.    
Waar  al  een  vlaggenmast  stond  is  uiteraard  geen  nieu-
we  geplaatst.  De  komende  weken  zullen  we  bij  de  
andere  molenaars  ook  de  nieuwe  vlag  beschikbaar  stel-
len.  De  oude  vlag  heeft  zijn  langste  tijd  gehad.  De  
nieuwe  fleurige  vlag  geeft  ook  meer  herkenning  aan  
onze  Molenstichting  SIMAV. 



De Technische Commissie, het lijkt 
zo gewoon, maar dat is het niet

Er gebeurt al veel, maar er moet nog veel meer ge-
beuren als het gaat om het onderhoud van onze 
prachtige molens. Er is sinds begin dit jaar wel 
een en ander veranderd in onze Technische 
Commissie. Om te beginen mogen nu twee perso-
nen, Wim Meerkerk en Juriean Kramer, de kar trek-
ken en zijn er drie nieuwe leden bijgekomen, Michel 
Pantekoek, Jaap Lagendijk en Jan Verheij. 
Hierdoor zijn er ook veel meer mogelijkheden 
om de taken van de TC beter te verde len. Samen 
met de ‘’oudgedienden’’ Herman Korevaar, Adri 
Konijnenburg en Jan Ensing zijn we nu redelijk op (mo-
len)sterkte. 

Om het voor een ieder duidelijk te maken wie wat doet, 
is dit verwerkt op een overzicht verdeling werkzaam-
heden 2018. (te veel om hier kort weer te geven)
Elk heeft nu een aantal molens min of meer onder zijn 
beheer gekregen en afgesproken is dat hij naast con-
trole van werkzaamheden aan de betreffende molen 
ook de nieuwe contactpersoon is voor de molenaar/
huurder. Dit is verwerkt op een overzicht dat alle 

molenaars en de firma’s (molenmaker, schilder etc.) , 
waar we mee werken, hebben ontvangen.
Naast het reguliere onderhoud zijn er nog twee bij-
zondere projecten;
- De restauratie en wegwerken van het achterstallig 
onderhoud van de vier Gorcumse molens, dit gaat Jan 
Verheij samen met Jaap Lagendijk doen.
- De restauratie van de Souburghse Molen, dit begelei-
den Adri Konijnenburg en Michel Pantekoek.

Voor het verkrijgen van subsidie voor het onder-
houd moeten wij voor een periode van 6 jaar een in-
ventarisatie (PIP) maken van iedere molen. De huidige 
periode loopt dit jaar af en dus zijn er weer nieuwe 
inventarisaties gemaakt voor de periode 2019-2024. 
Dit is verzorgd door drie externe adviesburo’s en alle 
stukken zijn vóór 31 maart 2018 ingeleverd.
Dat is een hele klus geweest zoals de foto laat zien. 
Maar met hulp van Henk van Dieren, penningmeester 
in het Dagelijks Bestuur,  is dat op tijd ingediend voor 
30 molens bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
De vier Waterschapmolens, Hoek-, Hofwegense-, 
Wingerdse- en Broekmolen, volgen in 2020.

Al met al een hele en nieuwe uitdaging voor de leden 
van de Technische Commissie.
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De vernieuwede Technische Commissie;
v.l.n.r. Jan Ensing, Adri Konijnenburg, Jan Verheij, Wim Meerkerk, 
Jaap Lagendijk, Herman Korevaar, Michel Pantekoek, Juriean 
Kramer
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Brandoefening in molen Jan 
van Arkel

De brandweer van Arkel is dinsdagavond 10 april rond 
20:00 uur opgeroepen door het alarmsysteem van de 
naastgelegen korenmolen. 
Leden van de PR van Molenstichting SIMAV, huurders 
van het in de molen gevestigde  kantoor van op-
leidingscentrum Anbeon en de twee molenaars deden 
mee aan een grootse brandoefening in de molen aan 
de Vlietskade. Drie brandweerwagens, waaronder een 
hoogwerker, kwamen het terrein opgereden.  
De  Arkelse brandweerploeg  is kampioen 2018.  
Zij brachten de oefening tot een geslaagd eind. Uit 
reacties van de spuitgasten bleek wel dat zij het een 
nuttige oefening vonden. Vooral de naar boven steeds 
nauwer wordende trappen bleek een ware uitdaging 
voor de mannen die met complete uitrusting de molen 
moesten ontruimen.  

NL Doet; veel actie bij SIMAV molens 

In het kader van de vrijwilligersdag van het Oranje-
fonds is er door het hele land veel werk verricht. Ook 
bij drie molens van molenstichting SIMAV werden af-
gelopen vrijdag en zaterdag de handen uit de mouwen 
gestoken. 
Bij de Kleine Molen in Streefkerk waren vrijdagmorgen 
scholieren van een basisschool druk met het snoeien 
van een heg en het schuren van het interieur. Op zater-
dag werd bij dezelfde molen, door vijf vrijwilligers en 
een team van groenvoorzieners van Verheij Integrale 
Groenzorg, het erf van de molen aangepakt. Er is een 
hek geplaatst, geverfd en ook binnen is er schilder-
werk verricht. 
Bij de Hofwegense molen in Bleskensgraaf waren 
mensen van de Lions bezig met het knotten van 
bomen. En ook bij de Tiendwegsemolen in Hardinx-
veld-Giessendam waren diverse enthousiaste vrij-
willigers in touw. Ook hier werd een hek geplaatst en is 
er een extra parkeerplaats gecreëerd. 

Dat vele handen licht werk maken werd wel duide-
lijk. Uiteraard werden de vrijwilligers door de dankbare 
molenaars voorzien van koffie en een stevige lunch. 
In verband met de weersvooruitzichten en andere 
omstandigheden werd besloten de werkzaamheden 
bij molen Ter Leede in Leerdam en de Peilmolen in 
Oud-Alblas op een andere dag te verrichten. 



U  ontvangt  deze  e-mail  omdat  u  zich  heeft  opgegeven  voor  onze  periodieke  nieuwsbrief,  als  leverancier,  sponsor,  vriendenlid  of  
vrijwilliger  van  onze  stichting.  Ook  bedrijven  en  instellingen  die  zich  inzetten  op  toeristisch  gebied  of  die  streekprodukten  verkopen  
ontvangen  de  nieuwsbrief.  Afmelden  kan  via  reply  deze  mail,  indien  mogelijk  met  de  reden  van  uw  afmelding. 

SIMAV
Nieuwe Veer 42
2959 AK Streefkerk
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt september 2018.
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SIMAV kort nieuws
 
Jaarverslag 2017 
SIMAV heeft een uitgebreid verslag gemaakt over het jaar 
2017 met veel informatie over de stichting en onze molens. 
Heeft u dit verslag niet via de mail ontvangen, dan kunt u 
het altijd nog inkijken en downloaden vanaf onze website.
 
Bijna 8 miljoen omwentelingen 
In totaal hebben de SIMAV molens in 2017 maar 
liefst 7,9 miljoen omwentelingen gemaakt. Het is be-
langrijk dat molens vaak draaien, want stilstand leidt on-
herroepelijk tot verval. Daarom eist de overheid ook een 
minimum van 60.000 omwentelingen per molen per jaar. 
Bij SIMAV was dit gemiddeld 247.000 per molen (in 2016: 
232.500). Omgerekend betekent dit per molen maar liefst 
350 draaiuren; vrije tijd die de molenaars in hun molen 
stoppen. 
 
Bezoek de molens 
Ooit eens een molen willen bezoeken en zelf zien hoe 
alles werkt, zowel binnen als buiten. Bezoek dan eens een 
SIMAV-molen, de deskundige molenaar legt graag de 
werking van de molen uit. 
De volgende SIMAV-molens zijn de bezoeken: 
Molen Ter Leede, Leerdam:  iedere zaterdagmiddag 
Molen De Hoop, Gorinchem: elke zaterdag en zondag 
Molen De Liefde, Streefkerk: elke 1e zaterdagmiddag 
Westermolen, Langerak: elke 3e zaterdagmiddag 
Korenmolen Jan van Arkel, Arkel: elke 4e zaterdagmiddag 
Voor meer informatie, zie onze website www.simav.nl
  
Gratis abonnement Nieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven over de molens in de Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden? Wij sturen graag ieder alle in-
formatie, zoals ons Jaarverslag en de digitale Nieuwsbrief 
(driemaal per jaar). 

Heeft u deze niet rechtstreeks van ons ontvangen, geef ons 
dan uw mailadres door en we nemen u op ins het bestand. 
Mail naar bestuur@simav.nl  
 

Schoolklassen welkom 
Regelmatig worden door SIMAV schoolklassen (groepen 
7-8) ontvangen om de jongeren meer te leren over molens 
en het waterbeheer in onze polders. Het vergt zorgvuldige 
planning met onze vrijwillige molenaars, maar we doen het 
allen graag. Van de school verlangen we wel voldoende be-
geleiding door ouderen, immers een draaiende molen blijft 
een gevaarlijke machine. 
Interesse? 
Neem dan contact met ons op via bestuur@simav.nl 

 

Kunst in de molen 
Elke 1e zaterdag van de maand kan in Molen De Liefde te 
Streefkerk allerlei werk van kunstenaars uit de Alblasser-
waard worden bewonderd. Schilderijen, beelden, foto’s, 
enz. Gratis toegang tussen 10.00 en 16.00 uur.


