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Stichting Levende Molens
Mahlerlaan 12
NL-4702 KK Roosendaal

n i e u w s b r i e f    n r. 100
(juli - augustus - september 2022)

Nummer honderd!
Met enige trots presenteren we hierbij onze honderdste ‘Nieuwsbrief’, het medium waarmee we 
iedereen op de hoogte houden van het wel en wee van onze stichting, haar doelstellingen, 
activiteiten, behaalde resultaten en zo meer. Begonnen als incidentele bladvulling van de ‘Uitgaven-
lijst’, groeide dit bulletin vanaf december 1996 uit tot een aparte publicatie, aanvankelijk alleen op 
papier en later ook in een digitale versie. Aldus kan je er een flink deel van onze geschiedenis in 
teruglezen.   

Bruidsfoto’s
Op onze beeldbank vind je foto’s van een bruidspaar bij de poldermolen van het Friese Hogebeintum.
Deze opnamen zijn omstreeks 1960 gemaakt door Jan Kamerman. We waren natuurlijk heel 
benieuwd, wie de afgebeelde personen (bruid, bruidegom en bruidsmeisje) zouden zijn. Daarom 
deden we via het blad De Utskoat van het Gild Fryske Mounders en Stichting De Fryske Mole een 
oproep. Die werd – met enkele foto’s – afgedrukt in nummer 185 en… met resultaat! 
De foto’s blijken te zijn gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Pietsje Metzlar met Pieter Mark 
Kok uit Westernijkerk. Pietsje is de jongste dochter van molenaar Dirk Metzlar en zijn vrouw Sjoerdje 
Metzlar – van der Heide. Het meisje dat de sleep van de trouwjurk omhoog houdt is een nichtje van 
de bruid, Tineker Metzlar, een dochter van broer Tjisse. Redacteur Gerben Wijnja liet ons weten, dat 
in deel 2 van het Groot Fries Molenboek op deze molenherinneringen wordt teruggekomen. 
Nu we het toch over de beeldbank hebben: onlangs werd het aantal van 5.800 afbeeldingen 
gepasseerd! De laatste weken zijn vooral veel zeldzame oude prentkaarten aan de verzameling 
toegevoegd en ook tientallen dia’s van Mario van Hoogstraten, waarbij met name de provincies 
Utrecht, Overijssel en Drenthe aan de beurt kwamen. 

Onbekende molenfoto
Zoals je weet stond op de kaft van de vorige Molencatalogus geen onbekende molen. Bij hoge 
uitzondering lag de focus op een molenwiek te Stavenisse (Zeeland) waarin de Oekraïense vlag 
wapperde. We wilden immers niet zomaar voorbij gaan aan de schokkende realiteit van dat moment: 
de Russische inval in het buurland en de bloedige oorlog die daar op volgde en die helaas nog altijd 
voortduurt.

Aan de slag in Geel
Op woensdag 30 maart, vrijdag 3 juni en maandag 4 juli hebben groepen vrijwilligers in wisselende 
samenstelling weer hun handjes laten wapperen op de zolders van het Bakkerijmuseum in Geel 
(provincie Antwerpen), waar we ons toekomstige bezoekers- en documentatiecentrum aan het 
inrichten zijn. Met dank aan - in alfabetische volgorde - Gerard, Jaap, Jan, John, Michiel, Niek, Peter,
Sef, Thea en Ton zijn tientallen verhuisdozen uitgepakt en gesorteerd, rekken gemonteerd en 
ingericht, vloeren gelegd en wanden afgetimmerd. De stofzuiger en ontelbare emmertjes sop 
hebben voor een flinke schoonmaak gezorgd, terwijl ook nieuwe verlichtingsarmaturen met zuinige 
LED-lampen zijn aangebracht. 
We hopen ons nieuwe molencentrum volgend jaar in gebruik te kunnen nemen... als corona het 
toelaat.
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Het molenerf in Nispen (vervolg) 
In de vorige Nieuwsbrief las je een alarmerend bericht over de toekomst van het historische molenerf 
in Nispen dat is verkocht aan een projectontwikkelaar. Die wil alle bijgebouwen slopen en vervangen 
door moderne woningbouw. Deze plannen passen vreemd genoeg in het vigerende bestemmings-
plan en dus is de kans nihil om hier nog een stokje voor te steken. Toch is er reden voor voorzichtig 
optimisme. Samen met Vereniging De Westbrabantse Molens zijn we in contact getreden met zowel 
de projectontwikkelaar als een ambtelijke delegatie. Dat heeft erin geresulteerd, dat er een kans 
bestaat dat het voormalige motorhok als meest karakteristieke gebouw alsnog behouden kan blijven, 
terwijl er rond de molen minder parkeerplaatsen gerealiseerd hoeven te worden. Ook de bestrating 
met kinderkopjes kan hopelijk worden gehandhaafd. Toekomstige bewoners moeten in onze ogen 
expliciet gewezen worden op de gevaren, resp. nadelen van het wonen pal naast een werkende 
windmolen, zodat wordt voorkomen dat ze achteraf gaan klagen bij de gemeente om aldus aan de 
molenaar beperkingen op te leggen.
Aan de plannen hangt wel een prijskaartje, want het motorhok verkeert in slechte staat en heeft een 
asbest dak. Daarom is het van belang om een politiek draagvlak te creëren voor het behoud ervan. 
Verschillende fracties hebben gehoor gegeven aan onze uitnodiging om de molen en het molenerf 
te bezoeken. Samen met molenaar Jos Nieuwlaat hebben we gemeenteraadsleden geïnformeerd 
door middel van een hand-out en een rondleiding. De eerste reacties stemmen ons hoopvol, maar 
de strijd is nog niet gestreden…
Wordt ongetwijfeld vervolgd!

ABN-AMRO vindt haar klanten verdacht
Onlangs ontvingen we van onze bank een schrijven met de mededeling: “Per 1 juli 2022 brengen we 
kosten voor klantonderzoek in rekening.” Wat blijkt? ABN-AMRO beschouwt haar zakelijke klanten 
(waaronder verenigingen en stichtingen) voortaan als potentiële criminelen die goed in de gaten 
moeten worden gehouden en die uiteraard wel zelf moeten opdraaien voor de kosten die dat met 
zich meebrengt. 
Wij zien dat enigszins anders. ABN-AMRO heeft weer eens een nieuw verdienmodel ontwikkeld, 
waardoor rekeninghouders zoals onze stichting maandelijks bovenop de al bestaande kosten van 
€ 13,30 per maand, met ingang van 1 juli nog eens € 3,-- extra gaan betalen - exclusief BTW. Dat 
is natuurlijk erg handig, als het berekenen van een negatieve rente op (hoge) tegoeden niet erg 
sympathiek overkomt en bovendien is het een slimme manier om alle rekeninghouders (en niet 
alleen de rijke) te pluimen. Ook de Nederlandse (etnisch profilerende) Belastingdienst profiteert 
dankzij de BTW mee van deze nieuwe heffing. Maar… was het niet juist de Nederlandse Staat die 
ervoor gezorgd heeft dat ons land in de Top-10 staat van belastingparadijzen die allerlei vormen van 
belastingontduiking en -ontwijking mogelijk maken? Was dat ook niet één van de redenen waarom 
bijv. de Russische oligarchen zich dolgraag in ons landje willen vestigen? Kort en goed: ABN-AMRO 
heeft van ons een pittige protestbrief ontvangen. Er kwam geen enkele reactie. 

America meets Europe
Logan Aalbers is een jeugdige Amerikaan met Nederlandse voorouders die in juni samen met 
zijn moeder Charity een bezoek bracht aan Nederland, Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Op zich 
niet zo bijzonder, ware het niet dat Logan een molenaarsopleiding volgt op Vermeer Windmill in 
Pella in de staat Iowa. Hun trip door Europa stond dus in belangrijke mate in het teken van allerlei 
molenbezoeken. Ook wij hebben hieraan een steentje mogen bijdragen door, in samenwerking met 
onze Vlaamse vrienden, het tweetal te begeleiden naar verschillende molens in onder meer Wouw, 
Poeke, Kanegem, Tielt en Ruiselede. Ook werd een bezoek gebracht aan het molenmuseum MOLA 
in Wachtebeke.
Logan heeft ons beloofd een artikel te sturen over de indrukken die hij gedurende deze reis heeft 
opgedaan. We zijn benieuwd!


