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Molencontactdag Noord-Holland 6 oktober 2018 
 

Op 6 oktober 2018 was het weer zover, de jaarlijkse molencontactdag voor de molenaars, de moleneigenaren 
en de molenliefhebbers in Noord-Holland. Die waren in groten getale naar Den Helder gekomen, om daar op 
de bus te stappen die hen naar de veerboot naar Texel zou brengen. Want daar speelde deze 20e molen-
contactdag zich af, op uitnodiging van en ook deels bij de gemeente Texel.  

 

 
          We waren uitgenodigd door de gemeente Texel 

Zoals gebruikelijk een ochtendprogramma met enkele presentaties, de uitreiking van de Noord-Hollandse 
Molenprijzen en het overzicht van het wel en wee van de molens in Noord-Holland, voor de 14e keer gepresen-
teerd door Eric Zwijnenberg. Texel presenteerde zich van zijn mooiste kant: met een vrijwel wolkeloze hemel 
en een heerlijk zonnetje was het de hele dag goed toeven op dit prachtige eiland. 

 
Om een paar minuten over tien arriveerden de bussen bij het gemeentehuis en dromden de meer dan 100 
deelnemers de raadszaal binnen. Terwijl iedereen genoot van een kop koffie werden ze welkom geheten door 
burgemeester Michiel Uytdehaag, die ook het hele ochtendprogramma bijwoonde.  
 

  +    
Burgemeester Michiel Uytdehaag en secretaris Gerard van Beusekom tijdens hun welkomstwoord 

Vanwege privé omstandigheden moest Peter Tange, voorzitter van de Noord-Hollandse Molenfederatie, 
verstek laten gaan. Secretaris Gerard van Beusekom heette in zijn plaats iedereen welkom namens de Noord-
Hollandse Molenfederatie en bedankte de burgemeester voor de uitnodiging om naar Texel te komen.  
Vervolgens was het woord aan de eerste spreker, Christian Pfeiffer, molenaar op molen De Vriendschap in 
Weesp en bedenker van de Anker Weesp jenever. Hij vertelde over zijn jonge jaren op de molen en over de 
voorgeschiedenis van zijn familie die al decennia lang in het teken van de molen staat.  



Verslag van de 20e Noord-Hollandse Molencontactdag op Texel 2 

En hoe hij een oud recept uit 1630 had gevonden, hiermee was gaan experimenteren en er uiteindelijk in 
geslaagd was een heerlijke jenever te produceren. Die gaf hij de naam Anker mee, naar de molen van zijn 
betovergrootvader. 

 
 

   
Christian Pfeiffer vertelde boeiend over zijn jonge jaren op de molen en over zijn jenever, volgens een klassiek recept uit 1630 

 
Na Christian was het de beurt aan Bart Slooten, o.a. voorzitter van Stichting De Westfriese Molens. Hij hield 
een interessante beschouwing over de mogelijkheden om poldermolens in te zetten als hulpbemaling. Het is 
verrassend hoeveel water zo’n molen in een minuut kan verwerken. Met de voorspelde hevige regenbuien in 
de toekomst zal het waterschap af en toe wel wat hulp kunnen gebruiken om de Noord-Hollander droge 
voeten te garanderen. 
 
 

 
Bart Slooten over het inzetten van poldermolens als hulpbemaling 

 
In de pauze was er natuurlijk gelegenheid om gezellig bij te praten en de laatste nieuwtjes uit te wisselen, 
onder het genot van nog een kopje koffie en wat lekkers.  
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Na de pauze stond de uitreiking van de Noord-Hollandse Molenprijzen op het programma. Speciaal voor dit 
hoogtepunt van de dag was de gedeputeerde voor cultuur van de provincie Noord-Holland, Jack van der Hoek, 
naar Texel gekomen.  
 

    
 

               
 

          +  
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Het thema ‘Jongeren op de molen’ had heel wat kandidaten opgeleverd en vier van hen mochten de prijs in 
ontvangst nemen. Naast deze vier waren er nog aanmoedigingsprijzen voor twee molenaartjes in de dop. Jack 
van der Hoek had er, getuige de groepsfoto van de prijswinnaars hieronder, duidelijk schik in.  
 

 
Links burgemeester Uytdehaag, rechts gedeputeerde van der Hoek. Op de achterste rij v.l.n.r. Pedro Germes, Abel van Loenen, Joris 
Zandbergen en Sietse Orij, die bijna schuilgaat achter zijn bloemen. Voorop Bauke Hobbs (links) en Stan Meindert Baltus. 

En natuurlijk was er veel belangstelling van trotse ouders en familie voor de prijswinnaars, zoals hieronder voor 
Bauke Hobbs en Joris Zandbergen. 
 

    
 

Eric Zwijnenberg had een prachtige filmcollage gemaakt van alle prijswinnaars, die bij de uitreiking op de 
achtergrond meedraaide. Om deze te zien, klik  HIER. 
 
Eric sloot ook het ochtendprogramma af met een overzicht van het wel en wee van alle molens in Noord-
Holland in het jaar dat achter ons ligt, een overzicht dat hij voor de 14e keer alweer presenteerde. Het loopt 
van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018. In een carrousel van foto’s en filmfragmenten werden de 
aanwezigen geconfronteerd met een vrijwel compleet overzicht van alle gebeurtenissen, groot en klein, in de 
Noord-Hollandse molenwereld. Van het vervangen van wieken tot het vieren van het heksenfeest, het kwam 
allemaal voorbij.  

http://www.molensnh.nl/Downloads/Molenprijzen_2018.ppsx
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Eric licht de foto’s en filmpjes in zijn presentatie toe 

 
Hij heeft de volledige aandacht tijdens zijn presentatie   

Na ruim een uur aan Eric’s lippen gehangen te hebben begaf het gezelschap zich, nog enigszins beduusd van 
die stortvloed aan beelden en nieuwtjes, naar de lunch. Die was door de medewerkers van de gemeente Texel 
(speciaal hiervoor op zaterdag naar het gemeentehuis gekomen, hulde!) klaargezet in de hal van het gemeen-
tehuis.  
 

     
 
Iedereen liet zich de broodjes goed smaken…….. 
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Met een goed gevulde maag ging het  vervolgens richting de twee bussen, die het gezelschap langs de drie 
molens op Texel zou voeren. Walter van Giesen en Gerard van Beusekom traden op als begeleider van de 
bussen.  
Allereerst molen De Traanroeier in Oudeschild, net nieuw in het riet. Vijf van de molenaars waren daar 
aanwezig om de deelnemers door de molen te begeleiden en hun vragen te beantwoorden. 
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De Traanroeier staat op het terrein van het museumcomplex Kaap Skil in Oudeschild 

 

    
Links De Traanroeier nu, rechts een afbeelding op een oude schoolplaat 

Daarna reden we naar de polder, om molen De Kemphaan in De Waal, in eigendom van Natuurmonumenten, 
te bewonderen. 
 

 
De mensen van Natuurmonumenten staan klaar om het gezelschap te ontvangen 
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Molen Het Noorden in Oosterend vormde de derde stop. De molen is sinds kort ook eigendom van Natuur-
monumenten. De laatste jaren is het onderhoud aan de molen wat achterwege gebleven, maar er zijn plannen 
om de molen komend jaar weer in een acceptabele staat te brengen. Onder andere zullen de wieken worden 
vervangen.    
We werden ontvangen door Jerome van Abbevé van Natuurmonumenten. Hij vertelde over het plan van  
Natuurmonumenten om met enige regelmaat een nieuwsbrief uit te brengen over de voortgang van het weer 
in goede staat brengen van de molen en riep de deelnemers op zich op die nieuwsbrief te abonneren. 
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Nog even genieten van het Texelse najaarszonnetje 
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Doet denken aan grootmoeders tijd 
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Er zijn al jaren Keijzers bij de molen betrokken, zoals ook een van de huidige molenaars 

Rond vier uur kwamen alle deelnemers naar Museum Kaap Skil, waar de dag in een gezellig samenzijn onder 
het genot van een hapje en een drankje werd afgesloten. 
 

      
 

           
En daarna, op huis aan………… 
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Voor verslag 
Gerard van Beusekom, secretaris 
 
Foto’s: ©Rob Over de Linden, Hoofddorp   (m.u.v. de foto van het logo van ‘Weesper Anker’ en de scan van de 
voorkant van de brochure ‘Molens’, beide op pagina 2) 
 
Drukwerk Oorkondes: Rob Over de Linden van “Ovira Linda” Nostalgische Boekdrukkerij Volgens De Regels Der 
Kunst te Hoofddorp 


