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Erfgoedhuis Zuid-Holland 
 

Wij ondersteunen, verbinden en inspireren 
erfgoedbetrokkenen bij het in stand houden en 
ontsluiten van cultureel erfgoed in de provincie.  

 
 
 



Voor molenaars, moleneigenaren (stichtingen, gemeenten, 
waterschappen) en andere betrokkenen bij molens. 
 
• Netwerkbijeenkomsten 
• Cursussen (bv. Molengids) 
• Advies, opdrachten (inventarisatie molenerven Kinderdijk) 
 

Molennetwerk Zuid-Holland 





Polder Oud-Heinenoord, Collectie Vereniging De Hollandsche Molen 



Het vervolg 
 
Project Molenverhalen 
 

Subsidie voor herstel niet-monumentale  
elementen op het molenerf? 
Aandacht voor roerend erfgoed? 
Aandacht voor het interieur van (vroeger)  
bewoonde molens? 
 





 
• Vastleggen van kennis en verhalen over het leven op en om 

de molen en de veranderingen die hebben plaatsgevonden.  
 
• Delen van de verhalen met molenaars/molenbetrokkenen en 

inwoners van Zuid-Holland. 
 
 
 
 
 

Doel oral historyproject Molenverhalen 



• 25 à 30 interviews in 2019 en 2020 
 

• Werving en keuze kandidaten 
 

• Op audio vastgelegd en naderhand uitgeschreven 
 

• Na afloop duurzaam gearchiveerd (DANS) 
 

• Alle verhalen op www.erfgoedhuis-zh.nl  
 

Opzet project Molenverhalen 

http://www.erfgoedhuis-zh.nl/
http://www.erfgoedhuis-zh.nl/
http://www.erfgoedhuis-zh.nl/


• Provincie Zuid-Holland 
• Fonds 1818  
• Prins Bernhard Cultuurfonds 

 
 

Met dank aan 



Molenverhalen: een impressie 



“Een poldermolen vraagt opperste concentratie. Ik vergelijk het 
vaak met een Formule 1-wagen. Je bent de hele dag met de 
molen in de weer: gaat het niet te hard, waarschuwt ie niet. 
Soms tot ’s avonds 11 uur, tot er afgebeld wordt.  
 
Dan loopt de molen de hele dag net tegen het zwichten aan, 
maar ja, je hebt een polder met water en het waait, dus het 
moet gebeuren. Het vraagt uiterste concentratie, maar het zit in 
je genen. Korenmolens, zaagmolens, dat is echt een ander vak.”  
 

Identiteit 



“Soms moest er tot ‘s avonds laat gemalen worden. Het water 
dat de molens uit de polders maalden, kwam in de Lek terecht. 
Werd de rivier te hoog, dan staken ze op de molen in Giessen 
een lamp aan.  
 
Als wij zagen dat de lamp in Giessen brandde, wisten we dat we 
moesten stoppen met malen. Dan deed mijn vader op zijn beurt 
een lantaarn in de wiek. Dat was voor de volgende molen, in 
Groot-Ammers, het signaal dat ze ook moesten stoppen.” 
 

Zichtlijnen 



“Tussen de molen en de schuur stonden drie perenboompjes 
langs de sloot. De baggersloot, zeiden wij altijd. Nu loopt daar 
een paadje.  
 
… als er één rijp was, dan zat vader bij de kachel en stonden wij 
als kleine kinderen aan zijn schoot en schilde hij een peertje. 
Dan kregen we allemaal één vierde partje. Het waren Clapps 
Favourite peren, als je die schilde dan liep het sap langs je 
handen heen.”  
 

Perenbomen 



“Ik heb het vak van huis uit meegekregen, maar mijn vader 
heeft lang geroepen: “er komt geen mens aan de vang, behalve 
de molenmaker.” Dat was heilig, totdat een molenmaker tegen 
hem zei: “Arie, als die jongen nou molenaar wil worden, moet je 
hem wel eens het vangtouw in handen geven. Anders leert ie 
het nooit.” Ik was toen dertien.  
  
Ik ken wel molens waar de zoon echt niet aan de molen mocht 
komen. En dan ging pa dood en waren ze van de een op de 
andere dag molenaar, maar hadden ze nooit het vangtouw in 
handen gehad.” 

Het leren van het ambacht 



“Molenaars onderling wisten precies in welke polder goed 
viswater was. Als er bij een polder die beroemd was om zijn 
goede viswater een molenaar wegging, waren er heel veel 
sollicitanten.  
 
Molenaars bewaarden de gevangen vis levend in een visbun. 
Hier stonden ook verschillende bunnen vroeger.  
  
Wat ook veel gedaan werd, was malenderweg paling vangen. 
Dan zetten ze een groot net voor de waterloop (…). Vissen met 
“het raam of de buul erin” noemden ze dat. De palingen die met 
het scheprad van de molen meegingen, werden in dat net 
gevangen. Dat gebeurde alleen maar in de herfst.”  

Palingvangst 



“Naast de watergangen en sloten werden alle kades 
gecontroleerd. De dijken werden onderhouden door de boeren, 
maar daar werd ook op geschouwd door het polderbestuur.  
 
Op de dijk stonden hekken tussen het land van de ene boer en 
dat van de andere. Aan weerskanten van het hek moest een 
paaltje met plank staan, zodat het polderbestuur er makkelijk 
overheen kon stappen bij de schouw. 
  
Helemaal achter in de polder moesten de hekken ook nog eens 
draaibaar zijn, zodat je eventueel over de dijk kon rijden. Dat 
was verplicht.” 
 

Schouw 



“Eénmaal per jaar kwam het polderbestuur op bezoek. Daar 
zaten boeren uit deze streek in. Sommigen wisten van toeten 
nog blazen. Dan vroegen ze aan mijn vader: “Klaas, het heeft zo 
geregend, waarom maal je niet?” Dan antwoordde mijn vader: 
“Omdat er geen wind staat. Als er geen wind is, kan ik niet 
malen, hè.”  
 
Domme vragen, maar ja, zij waren de baas. Je kon er dus niks 
van zeggen.”  

Hiërarchie 



• www.erfgoedhuis-zh.nl/molenverhalen  
 
•  studiemiddag voor o.a. historische verenigingen en andere 

geïnteresseerden in 2020 
 
•  basis voor meer onderzoek / publieksprojecten / … 

 

De eerste verhalen staan online 

http://www.erfgoedhuis-zh.nl/molenverhalen
http://www.erfgoedhuis-zh.nl/molenverhalen
http://www.erfgoedhuis-zh.nl/molenverhalen


Bedankt voor uw  
aandacht! 


