
 

 

Van de voorzi er: 
 
We zijn weer over de drempel van 
een nieuw jaar en kijken dan graag 
nog even terug op het afgelopen 
jaar. Als bestuur van S ch ng de 
Arkduif doen wij dat met een goed 
en tevreden gevoel. Na twee jaren 
met veel beperkingen vanwege aller-
lei overheidsmaatregelen om het 
Corona-virus te bestrijden lijken het 
inmiddels weer ‘normale’ jden.  
 
Voor de molen betekende dit dat 
deze het afgelopen jaar weer volop 
in bedrijf kon zijn. Het zou mooi zijn 
als daardoor de publieke belang-
stelling ook weer zou toenemen. We 
gaan daar dit jaar extra aandacht 
aan besteden. 
 
Dankzij de goede staat van de molen 
en vooral ook dankzij de inzet van de 
molenaars is het afgelopen jaar een 
record aantal omwentelingen be-
reikt. Vanaf 2018 wordt dit netjes 
bijgehouden en sinds die jd is nog 
niet zo’n hoog aantal omwentelin-
gen gerealiseerd als dit jaar: ruim 
120.000. Als bestuur vinden wij dit 
een knappe presta e, waar de mole-
naars trots op kunnen zijn. Het lijkt 
ons een mooie uitdaging om dit aan-
tal in het nieuwe jaar tenminste te 
evenaren. We spreken de wens uit 
dat ook 2023 weer een heel goed 
molenjaar mag worden. 
 
Namens het bestuur van  
S ch ng de Arkduif, 
Johan Hakkenberg, voorzi er 
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In 1956 kocht Van Vliet (25 jaar oud) 
de molen met graanmaalderij van 
graanhandelaar de Groot. De wo-
ning kocht hij in 1961, waar hij ver-
volgens met zijn gezin tot 2001 ge-
woond hee .  
 
De molen werd in 1974 verkocht 
aan de gemeente en werd Rijksmo-
nument, maar Van Vliet bleef naast 
zijn graanhandel wel molenaar op 
de molen. 
 
De molen hee  vele jaren in ver-
band met de slechte staat tot ca. 
1978 s lgestaan; een gevolg van 
slecht onderhoud door de voor-
gaande eigenaren en gebrek aan 
middelen voor onderhoud of restau-
ra e. Een grote in 1978, onder toe-
zicht van Monumentenzorg gestarte 
–overigens langdurige- restaura e  
zorgde dat de molen weer draai – 
en maalvaardig werd. 
 
In 2001 kocht de gemeente ook de 
woning en Van Vliet verhuisde naar 
elders. 
 
Naast zijn werk als molenaar en 
graanhandelaar kreeg hij landelijke 
bekendheid bij Weer-of-geen-weer 
als “Molenaar in het midden des 
lands”. 
 
Van Vliet zorgde in de vij iger jaren 
dat de (naamloze) molen de naam 
“De Arkduif” kreeg. 

*********** 

Oud-molenaar Jan van 
Vliet overleden. 
 
Op 23 november 2022 is Jan van 
Vliet, de laatste beroepsmolenaar 
op De Arkduif, op 91-jarige lee ijd 
overleden. 
 
Jan van Vliet was een derde gene-
ra e molenaar: zowel zijn vader 
(De Herder in Oudewater) als zijn 
opa (watermolen in Hoenkoop) 
waren molenaar.  
 
In Wageningen volgde hij de mole-
naarsopleiding en in Ro erdam een 
opleiding op het gebied van vee-
voeding.  “Molens zijn een soort 
erfelijke belas ng”, zei hij ooit, 
“maar ik zou niet anders gewild 
hebben”. 



 

 

Nieuwe kleding molenaars: 

In verband met de uitbreiding van 
het aantal molenaars en het feit 
dat de oude kleding aan vervanging 
toe was, zijn de molenaars in nieu-
we “bedrijfskleding” (bodywarmer 
en t-shirt) gestoken. 

De nieuwe kleding is kakikleurig 
met rode opdruk. 

Met dank aan de sponsor: 

Molens ze en al jd wat in 
gang 

Meer willen weten over molens? 

Leuke informa e, zowel voor vol-
wassenen als voor kinderen.  

Kijk eens op de website van De Hol-
landsche Molen: 

ww.molens.nl 
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Record aantal omwentelin-
gen: 
 
Afgelopen jaar hee  De Arkduif een 
record aantal omwentelingen ge-
maakt: 120.000 ! Voorgaande jaren 
bleef dit aantal (soms ruim) onder de 
100.000, o.a. een gevolg van de coro-
na perikelen en de schade die de mo-
len opliep in 2019. 
 
In 2022 kon er echter weer volop ge-
draaid worden met gemeld resultaat. 
Een mooie presta e van de mole-
naars, Peter, Peter, Bernard en Jos. 
 
O.b.v. het aantal omwentelingen ont-
vangen wij van de provincie Zuid-
Holland een draaipremie. 
 
Molenweetjes: 
-Onze molenaar Jos Berg draait ook 
op de Weijpoortsemolen. Dit is een 
wipmolen in de buurtschap Weijpoort 
bij Nieuwerbrug in de gemeente Bo-
degraven-Reeuwijk.  De molen staat 
aan de Weijpoort 25.  
De molen dateert uit 1674 en hee  
tot 1975 de polder bemalen, tot 1938 
met een scheprad, van 1938 tot 1975 
met een vijzel.  
Ook deze molen is, als de molenaar er 
is ,te bezoeken. 
 
-Uit de tweede hel  van de 12e eeuw 
dateren de eerste windmolens in de 
kustgebieden langs de zuidelijke 
Noordzee en Het Kanaal. 
In Nederland verschijnen de eerste 
windmolens in de loop van de 
13e eeuw. Dat zijn standerdmolens 
waar graan tot meel gemalen wordt.  
 
-De beroemdste molenloca e 
is Kinderdijk, waar de meeste wind-
molens in een klein gebied te vinden 
zijn; dit zijn poldermolens. Ook de 
Zaanse Schans hee  diverse molens, 
evenals de gemeente Alblasserwaard 
en het gebied tussen Alphen aan den 
Rijn en Leiden.  

Na onale Molendag 
Datum:  
zaterdag 13 en zondag 14 mei 2023 
 
Iedere tweede zaterdag (en zondag) in 
mei is het 'Na onale Molen- en Gema-
lendag'. Een jaarlijkse dag sinds 1972 
waarop meer dan 600 wind- en water-
molens en gemalen geopend zijn voor 
het publiek. 
 
Molens hebben eeuwenlang een be-
langrijke rol gespeeld bij de ontwikke-
ling van ons land. Niet voor niets is het 
beeld van de molen iconisch voor Ne-
derland. En al hebben molens hun eco-
nomische func e verloren, ze zijn nog 
steeds op veel plekken draaiend te be-
wonderen. 
 
Met de molendagen wil Vereniging De 
Hollandsche Molen laten zien dat mo-
lens vitaal zijn; levende monumenten 
die het verdienen om te worden behou-
den. Tijdens de molendagen kunnen 
bezoekers een molen van binnen bekij-
ken en organiseren molenaars en eige-
naren extra ac viteiten. 
 
Een feestdag in Nederland. 
 
Molen De Arkduif is zaterdag 13 mei 
a.s. (en overigens iedere zaterdag)  
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Tip: Combineer uw bezoek met een 
hapje en/of drankje in Brouwcafé De 
Molen. 
 

 S ch ng De Arkduif    Secretariaat: Burg. G.R. Vonklaan 6, 2411 AZ  Bodegraven                      
 Internet-adres:     www.molendearkduif.nl  
 E-mailadres:     info@molendearkduif.nl  

Vrienden van De Arkduif 
 
Binnenkort zullen wij de Vrienden 
van De Arkduif weer benaderen 
voor de dona e 2023. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank 
voor uw betrokkenheid en bijdra-
ge 

Onderhoud molen 
 
In het voorjaar 2023 zal er onder-
houd  plaatsvinden aan het gaande 
werk in de molen en wordt het nieu-
we wiekenstel nagelopen. 
 
Tevens zal dit jaar weer wat schilder-
werk plaatsvinden, waaronder het 
opnieuw “wi en” van de voorzijde 
van de molen. 


