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Jaarverslag 2018    Korenmolen ’s Gravenzande 
 
 
Inleidend verslag 
 
Het jaar begon zoals 2017 geëindigd was: met een molen zonder wieken. Helaas heeft het 
nog tot 4 juni geduurd voordat de nieuwe roeden zijn gestoken. Met Nationale Molendag 
konden wij dus nog niet draaien. Wel hebben Koos, Matthé en ik de molen open gehad voor 
publiek en toch nog 70 bezoekers ontvangen. 

 
                                molen met 2 zeilen, bijna compleet, foto 29 juni 2018 
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Op de 25e Westlandse Molendag, zaterdag 30 juni, was de molen gelukkig weer 
draaivaardig. Molenmaker Verbij had toegezegd ook de zeilen op te zullen hangen. Echter 
beide zeilen van de buitenroe ontbraken nog op molendag. De reden was dat van één zeil 
het stiksel, waarmee het touw aan het zeil is vast genaaid, over ca. 1,5 m los van het zeil was 
geraakt. Dat was wel raar, want bij het afnemen van de zeilen in augustus 2017 hebben Cock 
en ik daar niets van gemerkt. En tijdens de tussenliggende maanden had het losgeraakte 
stuk binnen in het zeil gerold gezeten. Dus het kan niet door bezoekers losgetrokken zijn. De 
medewerkers van Verbij hadden het zeil in een hoopje op de stellingzzolder laten liggen om 
door een een zeilmaker te laten repareren, maar op donderdagavond voor de molendag had 
ik het in een uurtje hersteld. Gelukkig was er op molendag voldoende wind om met slechts 2 
zeilen te kunnen draaien. De molen heeft deze dag 4708 omwentelingen gemaakt. 
Nadat de molenmakers in de molen bezig waren geweest, in verband met het steken en 
ophekken van de nieuwe roeden, was het wel noodzakelijk in de molen nog op te ruimen en 
schoon te maken voor wij op molendag publiek konden ontvangen. Dat heb ik op de 28e juni 
‘s-avonds en Koos, Folkert en ik op de 29e juni ’s-middags nog gedaan. Op zaterdag 30 juni 
heeft Folkert om ca. 10.00 uur een toespraak gehouden, waarna Cock en ik de vang hebben 
gelicht als officiële heropening van de molen. Het was een geslaagde dag met in totaal maar 
liefst 250 bezoekers, vooral uit de buurt. Toch waren er ook bezoekers uit de rest van 
Nederland en een paar buitenlanders. Verder was er, met € 111, - , een mooie opbrengst 
voor de molenpot.  
 
Ook op Open Monumentendag, zaterdag 8 september, heb ik met hulp van alle 
bestuursleden, de molen open gehad voor publiek. Wij hebben deze dag 60 bezoekers 
geteld. Dat was wel iets minder dan vorig jaar toen wij niet konden draaien. Maar wellicht 
kwam dit doordat er op Westlandse Molendag al zo veel bezoekers waren geweest. De 
meeste mensen komen niet twee keer in één jaar naar dezelfde molen. 
 
Ondanks het feit dat wij in 2018 slechts een half jaar hebben kunnen draaien is toch het 
minimum aantal omwentelingen, van 60.000, voor de draaipremie van de provincie gehaald. 
Wij hebben 62.313 kunnen doorgeven. Dit is ook te danken aan onze nieuwe jonge molenaar 
Toby de Kok.  
Voor Toby om vertrouwd te raken met de molen en voor mij om Toby als molenaar te leren 
kennen heeft hij vanaf 22 september eerst 4 zaterdagen op de molen meegelopen op min 
draaidagen. De eerste keer was net voor hij zijn molenaarsexamen met goed gevolg heeft 
afgelegd. De tweede keer, op 6 oktober, hebben wij de nog ontbrekende twee zeilen 
opgehangen. Daarbij heeft Toby het meeste werk gedaan.  
Vanaf 8 november draait Toby zelfstandig met de molen. Hij doet dit voornamelijk in de 
middag en ook vaak ’s-avonds op meerdere dagen in de week.  Dus zo tikt het aantal 
omwentelingen wel aan.  
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Op maandagavond 3 december is Toby ook als molenaar aanwezig geweest bij een 
brandweeroefening op de molen. Ook Folkert en Koos waren daarbij aanwezig. Zij moesten 
door de brandweer ´gered´ worden. Aansluitend heeft Toby de molen nog een uurtje laten 
draaien. 
Verder is Toby op dinsdag 11 december op de molen geïnterviewd voor het AD. Daarvan is, 
op 15 december, ca 1,5 bladzijde, inclusief foto’s, in de krant gekomen. In de middag van 11 
december heeft hij ook nog samen met 3 leerlingen van zijn stageschool, in het kader van 
goede doelendag, het NW-koppel maalstenen uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Dit 
laatste ter voorbereiding op het mogelijk gaan malen als er goede afspraken met het bestuur 
kunnen worden gemaakt.                
 
Doordat wij pas vanaf juli konden draaien zijn de rondleidingen van Cock met groepen 
schoolkinderen er dit jaar bij in geschoten. Het is wel de bedoeling dit in 2019 weer op te 
pakken.  
Cock heeft wel gedraaid voor de officiële oplevering van de wieken op 22 oktober. 
 
Twee maal heeft de molen in 2018 een paar dagen in de rouw gestaan geweest. De eerste 
keer was in juni na het overlijden van Hendrik Elema, de zoon van Matthé. Dat was in de 
periode dat de molenmakers op de molen aan het werk waren. Daarom hebben zij toen voor 
het in de rouw zetten gezorgd. De tweede keer was begin november na het overlijden van 
Piet Persoon, voormalig bestuurslid van de Stichting, op 30 oktober.  
 
 
- Wetenswaardige feiten in 2018 
 
- Open dagen met vooraankondiging 
 
 
Dag         datum                naam/reden                                  bezoekers         molenaar(s) 
 
Zaterdag  12 mei            Nationale Molendag                                   70          Marga                                             
Zaterdag  30 juni            Westlandse Molendag                             250          Cock, Marga  
Zaterdag  8 september  Open Monumentendag                             60          Marga 
 
De molen was op 30 juni getooid met de Westlandse vlag en op 8 september met de Open 
Monumentendag vlag. Op beide dagen hebben wij geen vlaggetjes tussen de enden 
gespannen. Op 8 september doordat het er best veel wind stond en het zonde als de 
vlaggetjes dan kapot waaien en op 30 juni in verband met het recent overlijden van Hendrik 
Elema. Wel hadden wij met Westlandse Molendag Westlandse vlaggetjes aan de rood-witte 
afzetkettingen vastgemaakt.  
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- Draaidagen zonder speciale vooraankondiging 
 
 
De molen heeft in juli tot en met december gedraaid op 4 maandagen, 3 dinsdagen, 2 
woensdagen, 5 donderdagen, 3 vrijdagen en 13 zaterdagen. In totaal hebben wij op deze 
dagen zo’n 137 bezoekers ontvangen, voornamelijk op de zaterdagen. 
 
                                                                          
-Totale cijfers 
 
 
Aantal gemaakte omwentelingen                                             62.313 
Aantal draaidagen                                                                                34 
Aantal draaiuren                                                                                136 
Aantal uren dat de molenaars op de molen aanwezig waren   232 
Aantal bezoekers *                                                                            387 
* Bij deze bezoekers zijn niet meegeteld leden van het bestuur en Nijs Maat en Ina die 
meerdere keren zijn geweest  
 
 
Onder de bezoekers zagen wij familie, molenaars, molenaars in opleiding en toeristen uit 
Nederland, België, Canada, China en Kenia.  
 
 
- Tot slot 
 
Afgelopen jaar heb ik, naar mijn gevoel, veel bezoekers uit ’s-Gravenzande en omgeving op 
de molen gehad en niet veel buitenlanders. 
Op 20 oktober is op de molen gefilmd, zowel binnen als buiten en ook met een drone.  
Daarbij zijn ook alle drie de molenaars geïnterviewd. Hiervan is een mooi filmpje van vijf 
minuten van gemaakt en op youtube gezet:  https://youtu.be/y64daaBgMeY.  
Allicht krijgen wij nog bezoekers op de molen die het filmpje hebben gezien en nu ook de 
molen in het echt willen bekijken. Er wordt zo mooi reklame gemaakt voor de molen. 
 
Ik ben blij dat de molen weer compleet is. Met Toby de Kok als nieuwe molenaar ziet het er 
naar uit dat het draaien, en mogelijk malen, in de toekomst ook gewaarborgd is.  
 
Als afsluiting nog een foto van de molen, eind van de middag, draaiend met 4 halve: een mooi 
gezicht. 
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            molen draaiend met 4 zeilen, helemaal kompleet, foto 3 november 2018 
 
 
Getekend 31 maart 2019 door Marga Scheffer 


