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Met deze Bonkelaar willen wij jullie enerzijds informeren over ons komende jubileum van de afdeling
Gelderland in 2020 en anderzijds hebben wij hierin de oproep staan voor de bijeenkomst voor onze
instructeurs, stagemolenaars en gastmolenaars.
50-JARIG JUBILEUM AFDELING GELDERLAND
Zoals jullie in de Bonkelaar, in de Gildebrief en op Facebook hebben kunnen lezen, vieren we in 2022
het feit dat het Gilde van Vrijwillige Molenaars 50 jaar bestaat. Maar als afdeling Gelderland of nog beter de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen en later de opleidingscommissie daarvan (waar onze
afdeling uit ontstaan is) zijn we in 2020 al bij datzelfde 50-jarige jubileum aangekomen.
Onze instructeur Eep Top is voor ons als afdelingsbestuur in de maand september een drietal avonden
actief geweest met het doorzoeken van zijn eigen archief en oudere uitgaven van De Gelderse Molen
(tijdschrift van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen (SVGM)) om wat meer over deze historie
van de molenaarsopleiding in Gelderland op papier te zetten. Langs deze weg willen wij op de eerste
plaats Eep hartelijk danken voor zijn speurwerk. Verder willen wij met jullie alvast enkele belangrijke
historische stappen in de opleiding binnen Gelderland delen en deze zijn:
Ø Juni 1966 startte Joop Mallisse (indertijd molendeskundige van de Provincie Gelderland) met 6
cursisten in Valburg, waarvan er uiteindelijk 5 geslaagd zijn; dus eigenlijk waren wij binnen het
Gelderse in 2016 al 50 jaar met opleiden van molenaars actief.
Ø Deze cursus kreeg in het voorjaar van 1970 een vervolg op de Doesburgermolen onder leiding
van de eerste instructeur W. van Veldhuisen. Wat indertijd ook te zien was in een uitzending
van het TV-programma “Van Gewest tot Gewest” op 16 juli 1971.
Ø Deze cursus werd begin 1971 alleen nog op de Doesburgermolen gegeven, maar eind 1971
ook in Hattem, Harreveld, Voorst, Waardenburg en Zevenaar; in dat jaar slagen 8 leerlingen.
Ø In september 1971 zijn er 17 geslaagde vrijwillige molenaars in Nederland.
Ø Begin 1973 hadden we door deze opleiding al circa 25 molenaars en volgden zo’n 32 cursisten
op 8 lesmolens de opleiding.
Ø In 1973 werd na overleg met de provincie Gelderland en De Hollandsche Molen de Stichting
Vrienden van de Gelderse Molen als opleidingsinstituut erkend
Ø In 1974 wordt door de SVGM een collectieve WA verzekering afgesloten voor de vrijwilligers.
Ø In 1977 worden er voor het eerst technische dagen georganiseerd.
Ø Eind 1981 is het eerste concept van de 18 lesbrieven opgesteld.
Ø In 1983 gaat de opleidingscommissie van de SVGM van start en wordt er een oproep aan
molenaars gedaan om dia’s ter beschikking te stellen voor diaseries waarmee de lesbrieven
verduidelijkt kunnen worden.
Ø In juni 1984 wordt er op 4 plaatsen in de provincie theoretische instructie gegeven door Jaap
Verwey, Bob Zuidema, Dick Abelskamp en Selma Mulder
Ø Begin 1986 komt Co Wiessner in de opleidingscommissie en hij gaat de eerste tekeningen maken voor de opleiding welke uiteindelijk in het boek Wiessner komen.
Ø Zomer 1987 gaat Bob Zuidema uit de opleidingscommissie en wordt hij opgevolgd door Eep
Top; daarbij gaan tevens de theorieavonden vanuit Wageningen naar De Kroon in Arnhem,
waar wij tot op de dag van vandaag de theorieavonden geven.
Ø Op 7 oktober 1992 wordt de eerste Bonkelaar verstuurd.
Ø Per 1 jan 1995 gaat de opleidingscommissie van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen
verder als Afdeling Gelderland van het Gilde van Vrijwillige Molenaar met actieve ondersteuning
van de SVGM, door onder andere het beschikbaar stellen van de Paardenstal voor de theorieavonden.

Oftewel meer dan 50 jaar actief met opleiden van molenaars voor de Gelderse Molens. Omdat wij in
2020 dus enerzijds 25 jaar afdeling Gelderland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars zijn en ook sinds
het voorjaar van 1970 constant actief zijn geweest met het opleiden van molenaars, willen wij dit als
afdelingsbestuur niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom zullen in het komende jaar enkele
activiteiten in het teken staan van dit 50-jarig jubileum. Daarbij denken wij in ieder geval aan een
busexcursie en aan een soort Molendag voor al onze Gelderse Molenaars.
Hou de komende Bonkelaars in de gaten ten aanzien van deze jubileumactiviteiten!

BIJEENKOMST INSTRUCTEURS, STAGEMOLENAARS EN GASTMOLENAARS
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de Bonkelaar nummer 56 hebben we woensdag 13 november a.s.
de bijeenkomst voor onze instructeurs, stagemolenaars en gastmolenaars op het programma staan.
Zaterdag 25 oktober j.l. zijn in Nederwetten de bijeenkomst over de watermolenaarsopleiding en
zaterdag 9 november j.l. in De Meern de Opleidingsraad weer gehouden, waarin de laatste zaken ten
aanzien van de opleiding weer besproken zijn. Enerzijds willen wij jullie weer graag informeren over de
laatste nieuwtjes vanuit beide bijeenkomsten. Anderzijds willen wij samen met jullie kijken naar onze
opleiding in het Gelderse en of jullie verbetervoorstellen hebben, waarmee wij een en ander voor onze
leerling molenaars kunnen verbeteren. Ook kijken wij met jullie even terug op de twee
valbeveiligingsdagen voor onze opleiders die wij gehouden hebben op de Beatrixmolen te Winssen en
op molen Nooit Gedacht te Warnsveld, maar ook naar de train-de-trainer valbeveiligingsinstructie die
op zaterdag 2 november een aantal (bestuurs-) leden van onze afdeling gehad hebben.
Ook willen wij met jullie van gedachten wisselen over ons jubileumjaar 2020 wat er aan gaat komen.
Mochten we dan nog tijd over hebben, dan willen wij het natuurlijk ook nog over molens hebben en
zullen we ook een of enkele korte molenfilm(s) tonen voor jullie.
Daarom nodigen wij jullie van harte uit voor deze bijeenkomst.

Waar wordt de avond voor instructeurs, stagemolenaars en gastmolenaars gehouden:

“Paardenstal”
Molen De Kroon
Klarendalseweg 82, Arnhem

13 november 2018
Koffie en/of thee bij het ontvangst en in de pauze zijn voor rekening van de afdeling Gelderland.

Kom naar Arnhem
om te praten over de opleiding in het Gelderse!
Namens het afdelingsbestuur Gelderland,
Petro van Doorne
Voorzitter/secretaris
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13 nov. 2019
20 nov. 2019
18 dec. 2019
15 jan. 2020

Bijeenkomst instructeurs, stagemolenaars en gastmolenaars, “De Kroon”*.
Theorieavond, 'De Kroon': Bovenassen en Wieksystemen*
Theorieavond, 'De Kroon': Vang*
Eerste theorieavond in het nieuwe jaar, ‘De Kroon’: Kruiwerken*

* = aanvang avonden 20:00 uur

