
 

Nieuwsbrief 

Molenstichting Noord-Brabant 
 

 
Nieuwsbrief nummer 2017-1. Deze nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar en wordt 
verspreid onder alle molenorganisaties in Noord-Brabant, de Adviesraad, alle Noord-
Brabantse molengemeenten en alle andere belangstellenden.  
  

 

Doelstelling 

De Molenstichting Noord-Brabant zet 

zich in voor de ongeveer 130 molens 

die nog herkenbaar in het Brabantse 

land staan. Ons doel is het bevorderen 

van het behoud van molens en 

restanten van molens in Noord- 

Brabant. 

De stichting wil dit doel te bereiken 

door: 

- het stimuleren van de culturele en 
educatieve waarde van molens in 
Noord-Brabant; 

- het behouden van streekeigen 

eigenschappen en taalgebruik met 

betrekking tot molens; 

- het behoud en herstel van een 

passende molenomgeving; 

- het beïnvloeden van het algemeen 

molenbeleid van alle overheidsniveaus 

(gemeentelijk, provinciaal en landelijk); 

- het fungeren als "contactpersoon" 

tussen individu (molenaar) en/of lokale 

molenorganisaties enerzijds en 

overheid anderzijds; 

- het verlenen van medewerking aan 

provinciale activiteiten en/of 

evenementen op het gebied van 

molens; 

- het inventariseren van molens en 

restanten van molens. 

 

Nieuwe website!! 

 

In november vorig jaar is onze nieuwe website 
www.molenstichtingnoord-brabant.nl 
live gegaan. Hij wordt inmiddels door velen bezocht 
en wij zijn daar natuurlijk heel blij mee. 
 
Hij biedt ons de mogelijkheid om snel berichten 
naar buiten te kunnen brengen en alle 
belangstellenden van actuele informatie te 
voorzien. 
 
Heel belangrijk blijft natuurlijk, dat de website op 
alle terreinen actueel wordt gehouden. Daarvoor 
hebben we als webmaster Sven Verbeek, zelf ook 
molenaar, bereid gevonden die taak op zich te 
nemen. 
Hiervoor is hij natuurlijk mede afhankelijk van de 
nieuwtjes, informatie of andere bijdragen, die u 
allen hem wil toesturen. 
 
Ook kunt reageren op al onze berichten.   
 
Wij rekenen dus op uw medewerking! 
 
Wij wensen u veel plezier bij het bezoeken van 
onze website. 
 
Ook  kunt u zich, als dat nog niet gebeurd is, 
aanmelden voor deze nieuwsbrief via onze 
website. 
 



 

Molenontmoetingsavond 

 
De uitnodiging voor onze jaarlijkse molenontmoetingsavond is inmiddels rondgestuurd naar 
al onze relaties. Graag willen we er hier ook iets over vertellen. 
 
De avond vindt plaats op woensdag 3 mei a.s. in Gemert. Molenstichting Gemert-Bakel 
heeft dan net de feestelijke heropening na restauratie van molen De Volksvriend gevierd en 
is bereid de molen open te stellen voor de bezoekers van onze jaarlijkse bijeenkomst. 
 
Ons programma wordt dan ook geopend met de mogelijkheid van vanaf 19.00 uur een kijkje 
te nemen in de gerestaureerde molen aan de Oudestraat in Gemert. 
 
Om 20.00 uur begint de bijeenkomst in Het Ridderhof, Ridderplein 19 in Gemert. 
 
Op het programma staan daar: 

� de presentatie van ons jaarprogramma voor 2017 
� uitleg over ons jaarverslag en financieel jaarverslag over 2016 
� de bevordering van het ambacht van molenaar, waarbij uw medewerking wordt 

gevraagd 
� uiteraard een bijdrage in woord en beeld van de restauratie van De Volksvriend 
� een toelichting en beantwoording van uw vragen over de verzekering van de molen 

door Donatus Verzekeringen. 
 
Uiteraard is er gelegenheid om na te praten. 
 
Verderop vindt u nog verdere informatie over enkele agendapunten. 
 
 
 
 

Jaarverslag 2016 
 
Het jaarverslag schetst waarmee Molenstichting zich het afgelopen jaar heeft bezig 
gehouden. 
De zichtbaarheid van onze stichting was een belangrijk onderwerp en met het opzetten van 
een moderne website en het uitbrengen van twee nieuwsbrieven per jaar hebben we 
daaraan hard gewerkt. 
Voor het molenveld kan genoemd worden, dat er cursussen zijn georganiseerd voor de 
opleiding van molengidsen. Hiervan is flink gebruik gemaakt en ook dit jaar zijn er weer 
cursussen. 
Onderzocht is op welke manieren een molen aan de gemeenschap kan worden gebonden, 
waardoor het (financieel) draagvlak kan worden vergroot. 
Onderzocht wordt hoe een bidbook voor de molenbiotoop tot stand kan worden gebracht, 
waarmee per molen wordt geïnventariseerd welke vrije ruimte een molen nodig heeft. 
De molenaar is cultureel erfgoed geworden. De Molenstichting wil aanjager zijn van 
projecten, waarbij het ambacht van molenaar in de etalage wordt gezet. 
Ook hebben wij individuele molens bijgestaan bij contacten met gemeenten en ander 
instanties. 
 
Het volledige jaarverslag is te vinden op onze website. 
 
 
 



 
 
 

Molennieuws 
 
In het weekend van 22 en 23 april a.s. wordt de gerestaureerde molen De Volksvriend aan 
de Oudestraat in Gemert in vol ornaat en geheel maalvaardig aan het publiek getoond. Niet 
alleen is de molen te bezichtigen maar beide dagen zullen muzikaal worden opgeluisterd 
door diverse blaas- en muziekkapellen en er zal een foto- en filmreportage te zien zijn van de 
gehele restauratie. U bent welkom van 10.00 tot 17.00 uur. 
 

 
 
 

 



 

Wiekstanden van molens 
 
Van molenaar Victor Theeuwes van de Standerdmolen in Moergestel kregen wij een artikel 
toegezonden over het gebruik van wiekstanden. Wij vonden dit zo interessant, dat wij dit 
graag met u willen delen. De door de schrijver bijgevoegde bijlagen zijn op onze website te 
vinden. Het gaat daarbij om: 

1. een artikel van Jan Scheirs (zelf molenaar in Oisterwijk en voorzitter van onze 
Adviesraad), gepubliceerd in de Gildebrief in 2002; 

2. een foto van de schrijver als kind voor de molen van zijn opa; 
3. een artikel uit De Automaat van 15 mei 1926, gepubliceerd in Molenwereld nr 1 van 

2009; 
4. een artikel van Jan Scheirs en Nico Jurgens, in 2005 gepubliceerd in het blad 

Molinologie van The International Molinological Society Nederland en Vlaanderen. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 
Op de website van de Molenstichting lees ik dat een van de doelstellingen van de stichting 
is:  
het behouden van streekeigen eigenschappen en taalgebruik met betrekking tot molens. 
 
Zoals u wellicht bekend is, geven molenaars met wiekstanden bepaalde gebeurtenissen aan. 
Een van de bekendste molenaarsgebruiken is het in de rouwstand zetten van het 
wiekenkruis bij overlijden van de molenaar of een familielid. Dit gebeurt tegenwoordig ook als 
er een collega-molenaar in de regio is gestorven. Een paar maanden geleden werden 
molens in de Kempen en Midden-Brabant in de rouw gezet in verband met het overlijden van 
molenaar Willem Verbruggen van De Korenaar te Oirschot. Een mooi eerbetoon voor deze 
zeer kundige en gedreven vakman. 
 
Ook de molens in Goirle werden in de ‘rouwstand’ gezet en in het artikel met foto “Molens in 
de regio Tilburg in de rouwstand na overlijden” in het Brabants Dagblad werd dit 
gememoreerd. Uiteraard een prijzenswaardig gebaar. Helaas hanteren deze molenaars de 
protestantse rouwstand en niet de in onze regio en vroeger ook in Goirle traditionele roomse 
rouwstand. Uit contacten met molenaars is mij gebleken dat niet alleen in Goirle maar ook op 
diverse andere molens in Noord-Brabant de traditionele rouwstand niet wordt gebruikt. 
In historisch perspectief gezien toont de in de krant afgebeelde foto niet de in onze streek 
gebruikelijke rouwstand maar de bil- of scherpstand.  
 
Welke wiekstanden bij welke gebeurtenis van toepassing zijn, heb ik meegekregen uit 
gesprekken in de familie van vaderskant en moederskant (Kock) en met oude 
(vak)molenaars. In onze regio hoort bij een overlijden de roomse rouwstand te worden 
gehanteerd, dus de komende roede. Deze wiekstand werd blijkens een drietal artikelen 
vroeger in ca. 75 % van Noord-Brabant gebruikt. De streken waar andere wiekstanden 
werden gehanteerd,  waren een deel van West-Brabant, de Langstraat en het Land van 
Heusden en Altena, alwaar de protestantse rouwstand (gaande roede) in zwang was. Het 
gebruik van de roomse rouwstand was naast in een groot deel van Brabant ook traditioneel 
in Limburg en Vlaanderen. 
 
Bijgevoegd treft u als bewijs van deze traditie binnen de molenaarsfamilies waaruit ik 
voortkom een foto aan uit de zomer 1947. In dat jaar heb ik als tweejarige 9 maanden bij 
mijn grootouders in Den Hout verbleven om te kuren in verband met tuberculose. Op de foto 
zit ik in het ledikantje en is op de achtergrond molen De Hoop te zien. De wieken staan in de 
roomse rouwstand omdat mijn opa, Janus Kock molenaar te Den Hout en oud-
(landelijk)voorzitter van RK molenaarsbond St. Victor in april 1947 was overleden.  



 
In het kader van uw hierboven aangehaalde doelstelling vraag ik uw aandacht voor het 
gebruiken van de traditioneel juiste streekeigen wiekstanden op molens en met name de 
correcte rouwstand en dit bij de moleneigenaren en molenaars in onze provincie te 
promoten.  
 
Victor Theeuwes, molenaar Standerdmolen Moergestel. 

 

 



 Meedoen! 
 
Heeft u iets te vertellen over uw 
molen of over andere zaken 
rondom de molen, heeft u er 
misschien ook nog wat leuke 
foto’s bij? 
 
Stuur ze ons! 
 
We zetten ze in elk geval op 
onze website en voor zover er 
ruimte is, ook in onze 
nieuwsbrief, die twee keer per 
jaar verschijnt. 
 
U kunt uw bijdragen toesturen 
via onze website of via 
onderstaand mailadres van 
onze secretaris André van der 
Vleuten. 
 
Wij rekenen op u!   

 

Financieel jaarverslag 2016 

 
Molenstichting Noord-Brabant is een organisatie met 
weinig eigen middelen. 
 
Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van de jaarlijkse 
bijdragen, die we vragen van de gemeenten met één of 
meer molens binnen de gemeentegrenzen. 
In 2016 hebben we in totaal € 7.125,00 aan inkomsten 
ontvangen. 
 
Onze uitgaven zijn hoofdzakelijk administratieve lasten, 
zoals de kosten van de nieuwe website, verzekering en 
vergaderkosten, in totaal € 5.591,26. 
 
Onze bankrekening eindigde daarmee het jaar 2016 met 
een saldo van € 2.249,68. 
 
Voor bijzondere projecten, zoals eerder de restauraties 
van molens en nu bijvoorbeeld het bidbook voor de 
molenbiotoop zijn we dus afhankelijk van het verwerven 
van financiële steun van  provincie of rijk. 

 
Bestuur Molenstichting Noord-Brabant 
 
Voorzitter:               Fons Naterop 
 
Bestuursleden:       Jan Pommer 
                               Pierre Bos 
                               Driek van de Vonder- 
                                     voort                                    
                               Bastiaan Snoek 
                               Joseph Vos 
 
Secretaris:              André van der Vleuten  
 
Adviseur:                Marloes van de Hei 
 
Secretariaat 
 
André van der Vleuten 
Gemeentehuis Boekel 
Postbus 99 
5427 ZH Boekel 
andre.vandervleuten@boekel.nl 
 
www.molenstichtingnoord-brabant.nl  
 

 
Molenconsulent 
 
Onze molenconsulent Marloes van de Hei 
heeft, zoals u weet, afscheid genomen van 
Molenstichting Noord-Brabant, maar gelukkig 
niet van de molens! 
 
Ze werkt nu bij Erfgoed Brabant, maar nog 
steeds met het aandachtsgebied molens. 
Daar is zij voor de Molenstichting voor 
gemiddeld 1 dag per week beschikbaar voor 
ondersteuning en advisering. 
 
Zij blijft dus nog steeds voor u en ons 
beschikbaar. 
 
Marloes is bereikbaar via 
marloesvandehei@erfgoedbrabant.nl  
of 06-51404989.  
 

 


