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‘HOBBYMOLENAAR’ 

 
 

Presentatie door Dr. F.W.A. Heessen 
 

Woensdag 16 maart a.s. aanvang 20.00 uur in “De Diepen” 

 

 
Beste leden, 

 

Molens en Nederland horen al eeuwen bij elkaar. Rond het jaar 1200 werd het bouwen 

van windmolens in onze streken geïntroduceerd, waarschijnlijk door monniken uit 

Noordwest-Frankrijk. Het oudste type, de standerdmolen, is sinds die tijd vrijwel 

ongewijzigd gebouwd en gebruikt. Er is daarna wel een hele ontwikkeling geweest in 

bouwwijze en functie van molens.  

De houten standerdmolen werd opgevolgd door verschillende andere typen, zoals 

wipmolen, paltrok en houten achtkant. Daarna kwamen de stenen molens in zwang. 

Waren de eerste molens alleen geschikt voor het malen van graan, later werden ze 

toegepast als aandrijving voor allerlei industriële processen. Voor Nederland zijn het 

belangrijkst natuurlijk de poldermolens, die grote gebieden hebben drooggemalen. Er 

zijn nu nog steeds enkele polders die alleen droog blijven wanneer regelmatig met 

windkracht gemalen wordt. Daarnaast zijn vooral de houtzaagmolens van belang. Met 

name in de Zaanstreek stonden er honderden. Vele houten schepen werden hier 

gebouwd, o.a. voor de V.O.C. , met balken en planken waarvoor grote aantallen 

boomstammen gezaagd moesten worden. 

Daarnaast was er een hele reeks toepassingen als aandrijfmiddel: b.v. pelmolens, 

eekmolens, verfmolens, volmolens, oliemolens en boormolens. 

De oudste molens werden voorzien van houten wieken, later leerde men uit ijzer de 

lange roeden te vervaardigen tot wel 27 meter, eerst geklonken en later gelast. 

Rond 1900 kwamen stoommachines en later ook verbrandingsmotoren beschikbaar. Zij 

vormden een zekerder aandrijving bij allerlei processen, onafhankelijk van de wind en 

het weer. Daardoor werden steeds meer molens buiten bedrijf gesteld.  
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In 1923 werd de Vereniging ‘De Hollandsche Molen’ opgericht. Een van de eerste 

acties was een wedstrijd uit te schrijven om de molens meer efficiënt en 

concurrerend te maken. Met name enkele wiekverbeteringen waren het resultaat. 

Toen het bedrijfsmatig gebruik van windmolens onhoudbaar bleek en vele molens 

werden afgebroken en verwaarloosd was een belangrijke taak voor de vereniging het 

voorkomen van aftakeling en afbraak van de resterende molens. Nederland telt nu nog 

ongeveer 1000 windmolens. Voor de instandhouding is het heel belangrijk dat de 

molens ook regelmatig draaien. 

 

Eind jaren 60 is een groep vrijwilligers begonnen met het vormgeven van een 

opleiding. In 1972 heeft werd hiertoe het Gilde van Vrijwillige Molenaars opgericht. 

De examens bleven in handen van De Hollandsche Molen. Er zijn nu ruim 1500 

leerlingen opgeleid. 

 

Kort voor Frans zijn pensionering kwam hij in contact met de vrijwillige molenaar van 

de molen van Katwijk bij Cuijk. Hij maakte hem enthousiast om zelf aan de opleiding 

te beginnen. Dat was best een zware kluif.  

Al vóór zijn examen, eind 2008, bleek dat de gemeente Heumen, eigenaar van drie 

windmolens, grote behoefte had aan vrijwilligers. 

Momenteel is hij, samen met een collega, regelmatig op de Maasmolen in Nederasselt 

te vinden, een standerdmolen uit 1741. De molen is opengesteld voor bezoekers. 

 

Frans Heessen (1944) studeerde biologie in Nijmegen en promoveerde daar in 1975 op 

een onderwerp uit de medische virologie. Hij werkte daarna bij de afdeling Medische 

Microbiologie vooral aan onderzoek over virusinfecties bij mensen en proefdieren. 

Daarnaast hield hij gedurende 20 jaar toezicht op experimenten met genetisch 

gemodificeerde organismen als Biologische Veiligheidsfunctionaris vanuit de Arbo- en 

Milieudienst van de Radboud Universiteit. Dit deed hij tot aan zijn pensionering in 

2007.  

Hij is al meer dan 45 jaar bijenhouder, ook bestuurlijk actief, gedurende 10 jaar als 

voorzitter van de bond van imkers van de LLTB.  

 

Een oer-Hollandse avond waar wij met belangstelling naar uitzien en hopen dat 

bovenstaande beschrijving van Frans Heessen u ook nieuwsgierig heeft gemaakt naar 

dit typisch Hollandse cultuurgoed:  “De Molen”. 


