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Een gelukkig en gezond 2022!
Die hartenkreet willen we uiten naar alle molenvrienden die ons in het afgelopen jaar trouw zijn 
gebleven of die voor het eerst kennis met ons hebben gemaakt. Nu we nog lang niet verlost zijn 
van de plaag die corona heet, is deze welgemeende wens actueler dan ooit. Laten we er samen 
een prachtig jaar van maken en hopen dat we snel weer mogen terugkeren naar het ‘normale 
leven’!

Onbekende watermolen 
De verwachtingen waren hoog gespannen, maar tot onze spijt heeft niemand de watermolen 
herkend die op de kaft van de vorige Uitgavenlijst stond. Vooralsnog blijft dit dus een onbekende 
watermolen.

Wisseling van de wacht
Marijn Kaufman heeft te kennen gegeven dat hij binnenkort wil stoppen als bestuurslid. Marijn is 
inmiddels vader van twee jonge kinderen en heeft een onregelmatige baan. Daarbij is hij op drie 
verschillende molens vrijwillig molenaar (in Willemstad, Fijnaart en Wouw) waardoor hij amper 
tijd over heeft om iets voor onze stichting te betekenen. Inmiddels hebben we Niek van Eekelen 
bereid gevonden om het stokje van Marijn over te nemen. Niek was eerder secretaris van onze 
stichting en keert nu terug als gewoon bestuurslid. Hij is molenaar op de twee Roosendaalse 
molens (De Hoop en De Twee Gebroeders). Welkom terug, Niek! 

Lezingen
De lezing die we op 30 november zouden verzorgen voor de Probusclub in Roosendaal, is 
nogmaals uitgesteld. Als nieuwe datum werd 14 december geprikt. Het onderwerp: ‘Molens, 
werktuigen van een kleinschalige economie.’ Voor dit verhaal werd een speciale Power Point 
presentatie ontwikkeld. 
Ook voor 2022 staat er al een voordracht in de agenda. Op 8 maart zullen Jan Delcour en John
Verpaalen het thema ‘de hond als energiebron’ onder de loep nemen; dit in het kader van de 
lezingencyclus ‘Winter in de molen’. Op de sfeervolle zolder van de Pedemolen in Schepdaal - een 
oude, werkende watermolen -  zullen de toehoorders ‘alles’ te weten komen over dit vergeten stukje 
huis-nijverheid dat ruim honderd jaar geleden nog op grote schaal toepassing vond in Vlaanderen en 
in Nederland. Deze hondenmolens zijn intussen een bijna verdwenen fenomeen geworden. Ze zijn 
een voorbeeld van een agrarisch en industrieel-archeologisch werktuig dat door de tijd volledig is 
ingehaald. 
Wil je deze lezing graag bijwonen? De toegang is gratis. Aanvang: 20:00 uur.    

Beeldbank en webshop
Op 1 december noteerden we 4.729 items op onze beeldbank. Het gaat inmiddels om meer dan 
duizend verschillende molens! Bij de pas geopende webwinkel stond de teller op 127 boeken en 
405 prentkaarten. Deze aantallen zijn sindsdien natuurlijk weer gestegen. Bij de boeken kun je 
zeldzame, antiquarische titels aantreffen die in veel gevallen nooit eerder zijn aangeboden via 
onze uitgavenlijst. De prijzen zijn zeker niet overdreven. Neem maar eens een kijkje op: https://
www.molencentrum.nl 
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Een kennismaking met Hans Metsch 
Hij loopt op Jezusboots (*), heeft geen auto, geen smartphone en zelfs een laptop of 
computer zijn niet aan hem besteed. Zijn echte maatje is een kleine accordeon, waarmee je 
hem vrijwel dagelijks kunt aantreffen bij verfmolen De Kat of een van de vele andere molens
 langs de Zaanse Schans. Hans Metsch uit Koog aan de Zaan was in een vorig leven 
schoolmeester, maar is sinds zijn pensionering haast full time in touw als vrijwilliger voor 
vereniging De Zaansche Molen. Hij moet intussen wereldberoemd zijn, als we denken aan 
de vele duizenden toeristen die jaar in, jaar uit foto’s van hem maken terwijl hij melodietjes 
tovert uit zijn instrument, al dan niet tijdens het zingen van molenliederen en andere oude 
wijsjes. Op YouTube kan je ongetwijfeld verschillende video’s van hem vinden. De vrolijke 
noten worden afgewisseld met een babbeltje met de passerende toeristen. Zo hoopt hij 
de vele dagjesmensen te verleiden om een molen te bezoeken en een kopje chocomelk
of ansichtkaart te kopen. Want alle inkomsten zijn welkom voor een vereniging die een 
molenmuseum en maar liefst dertien (!) industriemolens in haar bezit heeft, die allemaal 
onderhoud vergen en waar ook een aantal mensen beroepsmatig werkzaam is.  
Enkele jaren geleden maakte Hans kennismaking met onze stichting. Sindsdien heeft hij 
al vele honderden ansichtkaarten bij ons besteld. Toch is hij geen verzamelaar. De kaarten 
zijn voor hem nog altijd een manier om te communiceren, iemand geluk of beterschap te 
wensen, een hart onder de riem te steken. Post.NL heeft aan hem dus een goede klant. 
Dankzij Hans hebben we ook al verschillende Zaanse molenartikelen kunnen aanbieden in 
onze uitgavenlijst. Zo ontstaat een warme vriendschap die op 12 augustus jongstleden 
resulteert in een persoonlijke ontmoeting. “Ik ga nog een beetje herrie maken,” lacht hij bij het 
afscheid, en hij tovert weer een volgend deuntje uit zijn accordeon. 

(*) sandalen

• Hans Metsch met zijn ‘herriemaker’ bij verfmolen De Kat aan de Zaanse Schans.
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