
Jaarverslag 2017  Molenteam Daams’ Molen 
 
 
Molenteam:  Molenaars:  
   Dirk Brouwer; 
   Ruud Geerligs; 
   Gerrit Gramser; 
   Andries Higler. 
 Molenaars in spé:   
   Ramon Kroes; 
   Jurre Riphagen. 
 Gidsen:  
   Gerrit van Eek.  
 Gast-molenaars: 
    Gerrit Witteveen; 
   Ronald Groothedde; 
   Rudi van de Beld. 
 
Molenaars, MIO’s, gidsen, hulp:  
 Vorig jaar zijn Dirk, Ruud en Gerrit geslaagd voor het diploma 

“Vrijwillig Molenaar”. Dat hebben zij op 18 maart bevestigd gekregen 
met het officiële getuigschrift (op A3-formaat) van de Vereniging De 
Hollandsche Molen. 

 Harm Wevers, die op onze molen een poos stage heeft gelopen, is dit 
jaar zowel voor het provinciale als voor het landelijk examen 
geslaagd. Harm gaat geen onderdeel uitmaken van ons team. 

 Onze jongelingen, Ramon Kroes en Jurre Riphagen, die al een paar 
jaar op onze molen meelopen, zouden we graag MIO (Molenaar in 
Opleiding) willen noemen. Echter volgens de huidige regels mogen ze 
pas op hun 16e starten met hun opleiding. Daarom noemen we ze 
voorlopig maar “Molenaars in spé”. Met hun huidige kennis en 
ervaring staan ze hun mannetje in menige discussie en zijn ze zeer 
waardevolle gastheren op de molen. 

 Wij als molenaars proberen bij de landelijke organisaties die 
leeftijdsgrens omlaag te krijgen, maar dat valt niet mee. Wij vinden 
dat niet de leeftijd bepalend moet zijn voor het volgen van de 
opleiding, maar de kennis, vaardigheid, betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid. 

 Op grond van deze eigenschappen hebben we Ramon voorgedragen 
voor het “Jeugdlintje” van de gemeente Epe. Op 19 april heeft hij uit 
handen van burgemeester Van der Hoeve de versierselen 
omgehangen gekregen. 

 We hebben dit jaar ook een “molengids” aan ons team toe kunnen 
voegen, en wel in de persoon van Gerrit van Eek. 

 Martin Mulder uit Apeldoorn heeft ons geholpen met diverse 
werkzaamheden w.o. het schilderen van de molen. Na de vakantie 
heeft Martin niets meer van zich laten horen. We gaan er daarom van 
uit dat hij zich niet meer structureel inzet voor Daams’ Molen. 

 Zoals u op de website hebt kunnen zien, hebben we ook nog een heel 
erg jonge molenaar. Lasse Geerling is 5 jaar en weet regelmatig 
menig oudere te verrassen met zijn kennis over molens. 



 
 Om onze molen landelijk meer te promoten, hebben we de molen als 

“examenmolen” aangeboden voor zowel het provinciale 
proefexamen, als het officiële landelijke examen. Dat had tot gevolg 
dat op 25 november vier Gelderse kandidaten hun proefexamen 
mochten afleggen. Het technische deel vond plaats op de molen en 
het theoretische bij Hans van Elten in de keuken. Ze zijn alle vier 
geslaagd. 

 
    
Draaidagen: Dit jaar tellen we 95 dagen waarop de wieken rond zijn gegaan 

(2014: 35,  2015: 70,  2016: 104); 
  
 Waarbij: 

2x in de Rouwstand weggezet: 
  Nationale Dodenherdenking (4 mei); 

Overlijden Jan Korting (maker van de modelmolen) (augustus). 
  I.v.m. het besloten karakter van de uitvaart heeft alleen de 

modelmolen in de rouw gestaan. Dit werd door de familie 
zeer gewaardeerd. 

 10x gedraaid met vlagjes/vlaggen: 
  Carnaval; 
  Ramon krijgt Jeugdlintje; 
  Dhr. J. Dijkstra (oud-voorzitter Oranjecommissie) geridderd; 
  Koningsdag; 
  Nationale Molendag; 
  Hemelvaart/Vaasaqua/Bevrijdingsdag;   
  Open Monumentendag; 
  Jaarmarkt; 
   Verjaardagsfeest op de molen; 

  2.000.000 omwentelingen en plaatsing molenaarsambt op lijst 
  Immaterieel Cultureel Erfgoed van Unesco. 

 1x weggezet in de Vreugdestand: 
 Van 7 tot 12 december i.v.m. de 2.000.000e omwenteling en 

omdat het molenaarsambacht door de Unesco wordt erkent als 
Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

 Van 1 t/m 4 januari en van 6 t/m 31 december heeft de kerstster in 
de topwiek sfeer in het dorp gebracht. 
 
Incidenteel zijn er plaatselijke of landelijke activiteiten waarop de 
molen op zondag of in de avond zou kunnen draaien. Tot op heden 
zijn we daar wat terughoudend in geweest. Graag willen we een 
uitspraak van het Stichtingsbestuur die voor ons een “richtlijn” zou 
kunnen zijn.  

 
Omwentelingen:  Dit jaar geen record, maar toch nog 170.638 omwentelingen voor 

geheel 2017; gemiddeld 1.796 per dag met een dagrecord van: 4.538 
(1 februari). Een maandrecord zat er met een maximum van 18.967 
omwentelingen niet in. 

 
 (2016: 201.600 omw., gem. 1938 per dag; max. 4.447) 



 (2015: 100.234 omw., gem. 1432 per dag; max. 3.488) 
 (2014:   47.442 omw., gem. 1355 per dag; max. 3.794) 
 
 Op 9 december is de officiële teller voor de tweede keer van 999.999 

op 000.000 gesprongen, d.w.z. dat de molen officieel de 2 miljoenste 
omwenteling heeft gemaakt. 

 Feitelijk is dat al op 4 maart gebeurd, omdat de teller pas een paar 
maanden na de herbouw is geplaatst en in het begin wat problemen 
heeft gekend. De 1 miljoen zijn we op 29 mei 2004 gepasseerd. 

  
 Een aantal keren hebben we ook in de avonduren de molen laten 

draaien. Dat geeft een heel bijzondere sfeer. 
 
Gemalen: We hebben drie keer wat gemalen; 75, 50 en 40 kg. Dit malen houdt 

in dat we een paar zakken tarwe hebben gemalen cq. gebroken. 
 Indien mogelijk willen we dit de komende jaren vaker gaan doen. 
 
Groot onderhoud: Werkzaamheden uitgevoerd door externe partijen of door onszelf 

 Controle rook-/brandwaarschuwingssyteem door Fa. Hollander; 
er was ook een storing vermoedelijk door externe signalen (5G-
netwerk); 

 Controle en vervanging van poederblussers door SMEBA; leden 
van de vrijwillige brandweer vragen zich af waarom dit geen 
schuimblussers zijn; 

 Schilderwerk van 21 april tot 26 juli van stellinghek, gevlucht, 
delen van de kap en kistramen door molenaars. 

 
Klein onderhoud: Diverse klein onderhoud zoals (in willekeurig volgorde): 

 Kleine reparaties aan gaande werk; vastzetten wiggen, reparaties 
gevlucht; 

 Nieuw bot (runderdijbeen) op aanslag van schuddebak gezet; 

 Oude steenkraan opgesteld, Romeinse handmolen gerepareerd; 

 Contragewicht van brandluik afgeschermd; 

 Vanghaak luiwerk bijgewerkt; 

 Ruit stellingdeur gerepareerd; 

 Brandweer op bezoek (2x); kennismaken met de molen; 

 “Enden-teller” gemaakt en geplaatst; 

 Verfwerk buitenzijde een aantal keer schoongemaakt; 

 Algen op de stelling bestreden en stelling regelmatig sneeuwvrij 
gemaakt; 

 Wipstok trekt krom en hangt daardoor scheef, daarom binnen een 
betere geleider aangebracht; 

 Graanzolder (expositiezolder) beter ingericht om voorlichting over 
molens te kunnen geven (incl. modelmolen van Dhr. J. Korting; 

 Twee oude schoolbankjes op graanzolder geplaatst als 
“leerplaats”; 

 Voorlichtingsmateriaal gemaakt, w.o. presentatie van diverse 
houtsoorten met eigenschappen en gebruik en oude platen; 

 Buitenunit van weerstation verplaatst naar zijkant van de kap; 

 Molen regelmatig schoon gemaakt; 



 Onze website is weer wat opgefrist; 

 Scriptie van Saskia Schutte over reconstructie gedigitaliseerd en 
op website geplaatst; 

 Virtuele rondgang door molen op website geplaatst (zie hierna); 

 Grote nationale vlag aangeschaft voor vlaggenstok achter op de 
molen; 

 Vlag vanaf de staart te hijsen i.p.v. vanuit de kap; 

 Boekenverzameling op de molen en bij molenaars 
geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt; 

 Overige documentatie geordend en toegankelijk gemaakt; 

 Zeer interessant foto-materiaal van wijlen Jan Korting ontvangen, 
bestudeerd en verwerkt; 

 Nieuwe waterkoker en koffiezetapparaat aangeschaft i.v.m. met 
lekkage en mogelijke kortsluiting. 
 

 
Nieuwe/aanvullende plannen, c.q. uit te voeren werkzaamheden (willekeurige volgorde): 

 Opleiden van Ramon en Jurre; 

 Praktijkoefening met brandweer; 

 Graanzolder beter inrichten voor voorlichting (Stichting?); 

 Voordeur molen is (van binnenuit) moeilijk af te sluiten; deur is 
ontzet of het hout is uitgezet; beter afsluitbaar maken (Stichting); 

 Historisch materiaal van de molen verzamelen; 

 Radiator op graanzolder ontkoppelen (?); verloren warmte 
(Stichting: molenaars mogen actie ondernemen); 

 Standpunt stichting m.b.t. draaien op zondag en in de avond; 

 Duidelijkheid m.b.t. brandblussers; poeder vs schuim; 

 Oplossing zoeken overbelasting elektriciteitsnet in de molen; 

 Een werkloze molen is ook niet alles. Daarom blijven we uitkijken 
naar een mogelijkheid om wat meer te kunnen malen; 

 We willen ook onderzoeken of het mogelijk is om, naast de min of 
meer standaard evenementen, een andere activiteit in en rond de 
molen te organiseren, bijvoorbeeld een draai-4-daagse. 

 
Bestede uren: Er wordt op de molen geen urenregistratie bijgehouden. Maar als we 

uitgaan van ca 120 dagen op de molen, met gemiddeld 4 personen en 
dan 6 uur per dag, komen we uit op ruim 2.800 uur besteed óp de 
molen. De uren die thuis of elders besteed worden aan 
werkzaamheden, voorbereiding en nazorg zijn dan nog niet mee 
geteld. Een aantal van deze dagen heeft de molen niet gedraaid door 
werkzaamheden of gebrek aan wind. 

 
Bezoekers:  Er zijn dit jaar 2.216 bezoekers ontvangen door molenaars. Dat zijn er 

weer meer dan voorgaande jaren. Onbekend is hoeveel mensen door 
Eric c.s. zijn rondgeleid. 

 De bezoekers kwamen uit alle uithoeken van de wereld; van Canada 
tot Tasmanië en van Mongolië tot Argentinië. Zeer interessant. 

 Zeven keer kwam er een school op bezoek en we hebben ook 
meegedaan met de Roefeldag waarop kinderen kennis komen maken 
met diverse bedrijven, w.o. een korenmolen. 



 
 (2016: 2.185 bezoekers) 
 (2015: 2.155 bezoekers) 
 (2014: 1.642 bezoekers) 
 
Evenementen:  Tijdens de volgende evenementen was de molen geopend: 
(bezoekers) Carnaval (21); 
 Koningsdag (15); 
 Hemelvaart/Vaasaqua/Bevrijdingsdag (100); 
 Old-Time-dag  (55); 
 Wijn- en Bierproeverij  (75); 
 Nationale Molendag (60); 
 Open Monumentendag (35); 
 Walk and Wine  (10); 
 Jaarmarkt (85). 
 
 
Risico Inventarisatie Ondanks dat we allemaal ons best doen om ongelukken en schade te 
& Evaluatie voorkomen gaat het wel eens mis. Dit jaar gebeurde het volgende: 

 Verfkrabber van stelling gevallen; geen schade; 

 Brillenkoker met bril van stelling gevallen; behoudens deuk in 
brillenkoker en schrik geen schade; 

 Confettikanon van stelling gevallen tijdens Vaasaqua; kanon van 
muziekband stuk; 

 Kopspijker uit gevlucht op de grond gevallen; Eric heeft daardoor 
lekke band bij zijn auto; 

 Bij schoonmaken van stelling is algendrap op auto van Eric 
gevallen; auto zag er niet uit daarom wasbeurt aangeboden; 

 Contragewicht van brandluik heeft oude kassa van plank gestoten; 
kassa zwaar beschadigd; contragewicht daarom afgeschermd; 

 Af en toe valt in de gehele molen de stroom uit. Volgens Eric 
gebeurt dit alleen wanneer de molenaarshut gebruikt wordt. We 
hebben geen idee wat de oorzaak is. Een nieuw koffiezetapparaat 
en een nieuwe waterkoker losten niets op. 

 
Bijzonderheden: Eind september hebben we de resultaten van de opnamen voor de 

virtuele wandeling door de molen kunnen bekijken die door het 
bedrijf SkyFocus zijn gemaakt. We waren allemaal zeer tevreden over 
de virtuele wandeling door de molen. Nu kan iedereen thuis de 
molen ook van binnen bekijken via onze website. 

 Deze presentatie is ons door de Vrienden van Daams’ Molen 
aangeboden. 

 
 In het kader van uniformiteit en representatie hebben alle molenaars 

nieuwe “bedrijfskleding” gekregen. Dit bestond uit: een overall-
broek, een jas, een fleece-trui en een polo-shirt. De laatste drie met 
de naam van de molen er op geborduurd. Ziet er heel verzorgd uit. 

 
 Bij molenaars is het gebruikelijk om bij diverse gelegenheden een 

ansichtkaart met de foto van de eigen molen als visitekaartje af te 



geven. Tot dit jaar hadden we nog geen geschikte foto. Nu wel. 
SkyFocus (zie hiervoor) heeft buitenopnamen gemaakt met een 
statief van 15 meter. En dat geeft een uniek gezicht op de molen. Dus 
die hebben we voor de kaart gebruikt (zie bovenaan). 

 
 Op 7 december is het molenaarsambacht geplaatst op de 

Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de 
Unesco. Dit is een mooie waardering voor het werk van de molenaars 
en mogelijk een stimulans om molenaar te worden. 

 
 Dit verslag is een resumé van het afgelopen jaar. Wilt u regelmatig op 

de hoogte blijven van de actuele standen en activiteiten, bezoek dan 
regelmatig onze website https://daamsmolen.nl.  

 
Op naar 2018. 
 
 
 
Het molenteam van: 
 

Daams’ Molen te Vaassen 
 
 


