
 
Benthuizen, 2 september 2017 

Nieuwsbrief 6 

In deze NIEUWSBRIEF onder andere 
het programma voor Open Monumen-
tendag  9 september; Gert Schaap kijkt 
terug op zijn afscheid na 30 jaar 
voorzitterschap; de molenstenen 
opnieuw gebild en verder nieuws. 

Bedankbrief Gert Schaap  

Beste donateur en/of trouwe 
vriend van Korenmolen De 
Haas.. 

 

In februari 1987 aangetreden 
als voorzitter van de Stichting 
Korenmolen De Haas heb ik 

in april van dit jaar in de besloten jaarvergadering van 
bestuur, molenaars en de vrijwillig[st]ers van de 
molenwinkel mijn functie overgedragen aan Hans van 
Kuijk...  

 

Ik kijk terug op een mooie tijd, waarin ik in 
constructieve samenwerking met bestuursleden, 
molenaars en medewerk[st]ers van de molenwinkel 
het prachtige industrieel erfgoed Korenmolen De Haas, 
de trots van Benthuizen, heb mogen beheren.  

 

Op Nationale Molendag, 13 mei jl. werd mij de 
gelegenheid geboden om afscheid te nemen van deze, 
bij tijd en wijle enerverende vrijwilligersbaan. Het was 
een mooi afscheid, geheel in stijl met onze voorkeur: 
een mengeling van officieel en officieus. 
Daarvoor biedt zo’n Nationale Molendag de uitgelezen 
ambiance. Er waren complimenteuze woorden van 
Kees van Velzen, dorpeling en wethouder in wiens 
portefeuille de zorg voor het historisch erfgoed berust; 
van mijn opvolger, Hans van Kuijk, die een prachtige 
foto van “De Haas” overhandigde en de rake 
typeringen van de voorzitter van de Benthuizer 
Molenaars, vriend Dirk Kuijper. Er was muziek en naast 
de collega-vrijwillig[st]ers, inmiddels 37 in getal met in 
hun midden Kees en Ria van der Lede, waren er de 
vrienden van de buurmolens en heel veel dorpelingen. 
Zoals het hoort op een beetje molendag liepen de 
bezoekers en vooral de kinderen dwars door alles 
heen in en uit. Een onvergetelijk afscheid samen met 
mijn vrouw Joke, die terecht vanaf het eerste woord 

hierin geheel werd betrokken. 

[LINK] naar de website   
 
Kortom, het was een feest om zo afscheid te kunnen 
nemen; om dankbaar voor te zijn en nog veel aan 
terug te denken. Velen heb ik persoonlijk kunnen 
bedanken. Mijn dank gaat zeker niet in de laatste 
plaats uit naar de donateurs voor hun vertrouwen in 
het bestuur van de Stichting al die jaren..  

  

Als vrijwilliger maak ik mij nu nog een poosje nuttig 
met hand- en spandiensten. Wellicht komen wij elkaar 
als trouwe klant in of rondom de molen nog wel eens 
tegen. Tot dan. 

 

Gert Schaap 
 

Open Monumentendag  

en Nationale Orgeldag 
Zaterdag 9 september  

De BankGiro Loterij Open 
Monumentendag is een jaarlijks 
evenement in het tweede 

weekend van september, waarbij duizenden 
monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor 
het publiek. 

 

Dit jaar is het thema: “Boeren, Burgers en Buitenlui”.  
Op het molenplein doen op zaterdag 9 september 
zowel Korenmolen De Haas als de Historische Kring 
Benthuizen (HKB) mee.  

Korenmolen De Haas, Toen en Nu 

Onder deze naam wordt op  
Open Monumentendag 2017, 
zaterdag 9 september, om 
10:00 uur  in de expositie-
ruimte De Negen Turven van 
de Historische Kring 
Benthuizen, in samenwerking 
met Korenmolen De Haas een 

tentoonstelling geopend over de geschiedenis van 

Korenmolen De Haas. De tentoonstelling is op 
Monumentendag open van 10:00 tot 17:00 uur en 
daarna nog te bezichtigen op zaterdagen tot en 
met 14 oktober van 13:30 uur tot 17:00 uur. 
Molen en molenwinkel sluiten steeds om 16:00 u.  
 

https://korenmolendehaas.nl/
http://www.openmonumentendag.nl/


 

Korenmolen De Haas, Toen en Nu  
(vervolg) 

De expositie sluit heel mooi 
aan bij het thema van Open 
Monumentendag van dit jaar  
“Boeren, Burgers en Buitenlui”. 

De molenaar met zijn molen, 
maalt immers graan tot 
meel, zodat de bakker er 
brood van kan bakken. 

Daarmee is de molenaar al eeuwenlang de 
verbindende schakel tussen de boeren, die het 
graan verbouwen en de burgers en buitenlui, die 
brood eten.  

Op de tentoonstelling krijgt u een beeld van het 
gebruik van de windkracht door de in 1772 
gebouwde Korenmolen De Haas en het verloop 
van het maalproces van graan tot meel.  

Omdat het niet altijd waait, werd al lang gezocht 
naar alternatieve krachtbronnen. Eerst werd deze 
gevonden in stoomkracht. De maalsteen werd 
aangedreven door een locomobiel. Na de 
elektrificatie van Benthuizen werd een  
betrouwbare elektromotor ingezet. De onzekere 
windkracht werd daardoor overbodig en 
omstreeks 1930 raakte de molen in ernstig verval. 
In 1959 werd zelfs een vergunning afgeven om de 
molen te slopen.  

Diverse pogingen tot restauratie mislukten, maar 
op 7 december 1985 draaiden de wieken van “De 
Haas” weer haar rondjes na een volledige 
restauratie. Nu is het een volledig door 
vrijwilligers gerunde organisatie.       

 

Op de tentoonstelling ziet u verder onder andere 
maquettes van molens, waaronder een viergang 
in de Benthuizerpolder, een model van 
dorsmachine met locomobiel, een groot aantal 
foto’s, tekeningen en documenten, een diaserie 

van de restauratie en een filmpje van het billen 
(slijpen) van de maalsteen. 

U kunt op het molenplein bij 
mooi weer ook genieten van 
koffie of een drankje op het 
terras, ouderwets 
snoepgoed kopen in de 
Winkel van Sinkel, diverse 
soorten meel en allerlei 
bakmixen halen in de 
molenwinkel, naar de 
stelling van de molen 

klimmen, waar een molenaar u graag uitleg geeft 
over de werking van de molen en waar u een 
prachtig uitzicht heeft op de Dorpsstraat en de 
polder.  

Aan Open Monumentendag nemen in Benthuizen 
ook deel, de Vrienden van het Bentwoud met de 
fietstocht langs monumenten rond het Bentwoud, 
startend bij De Tas, de Hervormde Kerk en Huize 
Dames Van den Berg.   

Onderhoud molen 

Beide koppel molenstenen 
zijn onlangs opnieuw gebild. 
Daardoor is het mogelijk 
meer meel en bloem te 
produceren uit het gemalen 
graan. De molenaars zijn nu 

ook weer in staat meer “op de wind” te malen..   

 

Eerder meldden wij, dat de kruivloer aan 
vernieuwing toe is. Na onderzoek is gebleken, dat 
dit nog even kan wachten.  

De aanhechting van de balustrade aan de stelling blijkt  

houtrot te vertonen. Dit probleem zal op korte termijn 

worden aangepakt.       

 

Meer informatie over ons vindt u op de 

website www.korenmolendehaas.nl  

Wilt u onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, mail 

het ons via e-mail: secretaris@korenmolendehaas.nl  

http://www.korenmolendehaas.nl/
mailto:secretaris@korenmolendehaas.nl

