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Houtwijkers houden wieken draaiend 

Zo gaat ‘De Korenaer’… 
 
Samen met Rien Koolstra en Jan 
Hirs, de twee vrijwillige Houtwijk-
se molenaars van “de Korenaer” 
in Loosduinen, en de 2 leerling-
molenaars Alexander en Hans,  
zit ik in de gezellige ruimte onder 
het rode pannendak, dat onder-
aan tegen de molen staat. Hier 
wordt vergaderd, geluncht én 
mogen groepen leerlingen (ba-
sisschool, groep 5, 6) na een 
rondleiding door de molen, zelf 
pannenkoeken bakken en 
natuurlijk opeten! 
 
     Rien en Jan zijn met recht twee 
krasse knarren, die al in 2012 het 
idee hadden om op de molen in 
Loosduinen te gaan draaien.  
“Jan en ik zagen de molen vaak  
stil-staan”, vertelt Rien. “Er was hier 
een oude molenaar, die we een 
paar keer hebben geholpen toen we 
in opleiding waren. We zijn toen op 
het stadsdeelkantoor gaan praten 
met het aanbod om wat meer op de 
molen te gaan doen als we ons 
certificaat hadden gehaald.” Maar 
pas begin 2016 werden Jan en 
Rien, naar aanleiding van raads-
vragen, benaderd met het verzoek 
om de molen te gaan draaien. Rien 
had inmiddels zijn certificaat ge-
haald bij het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars/Vereniging Hollandsche 
Molen. Daarna hadden Rien en Jan 
bijna drie jaar in Schiedam, als 
molenaar gewerkt.  
 
     Zo’n certificaat is niet alleen 
maar een soort ‘molen midden-
standsdiploma’, nee, want werken 
met een molen is werken met een 
speeltje van zeven, acht,  negen 
ton. Daar moet je dus zuinig op zijn 
en je moet als ‘machinist’ van de 
molen weten wat je doet. Een mo-
len is tenslotte ook nationaal erf-
goed. Voordat ze naar Loosduinen 
kwamen hadden ze ook wel een 
aantal eisen voor veiligheid en 
maalvaardigheid van de molen.  
De gemeente was niet kinderachtig  
voerde alle verzoeken van Jan en 
Rien uit. Ja, die molenaars hadden 
“de wind mee!” 

     Naast de vrijwillige ervarings-
uren, die je moet draaien op een 
molen als leerling-molenaar, zoals 
Alexander en Hans, nu doen op ‘De 
Korenaer’ onder begeleiding van 
Jan en Rien, moet je ook drie dikke 
boeken met theorie leren. Rien wijst 
hierbij tussen duim en wijsvinger 
van zo’n 4 cm aan. En dat is niet 
voor niets zo.  
 
     Hans, al bijna twee jaar leerling-
molenaar, vertelt wat je zoals moet 
weten en kunnen om de molen vei-

lig te kunnen draaien. “Het allerbe-
langrijkste voor een molen is om  
het weer in de gaten te houden en 
vooral de wind”. Voor de molen kan 
gaan draaien moet hij meestal eerst 
“op de wind” gezet worden. Dit heet 
het kruien van de molen. Afhanke-
lijk van de windsterkte zal er veel  
of weinig zeil op de wieken gelegd 
worden.  (Op een zeilboot ga je je 
zeilen reven bij een hardere wind, 
op de molen ga je “zwichten” (zeil 
minderen).  Bij windkracht 5 of 6 zal 



de molen zonder zeilen draaien, 
dan draait hij “met blote benen”. 
 
     Als je ‘s avonds naar huis wilt 
gaan en de molen ‘wegzet’ maar er 
ook veel wind wordt verwacht, dan 
haalt de molenaar ook de windbor-
den er uit. …dat zijn de laatste ein-
den van de wieken; daar vangt de 
molen de meeste wind op. En na-
tuurlijk zet je ook de wieken aan  
de kettingen en je kruit de molen 
eventueel recht op de wind. Alle-
maal om te zorgen dat de molen 
veilig staat, als de molenaars er  
niet zijn.   
 
     Op mijn vraag wat moet je al-
lemaal weten om een molen, onder-
deel van ons erfgoed, ‘niet naar de 
verdommenis te draaien’, krijgt 
leerling-molenaar Hans de beurt 
van de molenaars, want hij gaat 
volgende jaar op voor zijn toela-
tingsexamen en ‘hij moet het nu 
allemaal weten’. “Molen optuigen:  

je kruit de molen op de wind en aan 
de hand van windkracht breng je de 
zeilvoering aan. Bij windkracht 7 
moet de molen worden stilgezet, 3 
is minste windkracht. Hoe kijkt de 
molenaar waar de wind vandaan 
komt? Op de Abdijkerk staat een 
windvaan, er staan vlaggen bij het 
museum en er staan veel bomen 
rond de molen, maar het gemakke-
lijkst is om rond de molen te lopen 
tot waar je de wind niet meer voelt, 
de luwte. De vang is de rem op de 
molen, werkt ongeveer zoals een 
trommel-rem. De steen (waarmee 
gemalen wordt) weegt 1000 kg.” 
  
     De molenaars doen het klein 
onderhoud, zoals het smeren van 
bepaalde onderdelen met reuzel. 
Dit gebeurt op donderdagen en za-
terdagen nadat de molen gedraaid 
heeft; dan zijn de assen nog warm 
en smelt de reuzel en wordt goed 
over de as verspreid. Inmiddels 
‘beschikt’ de molen over een aantal 
vrijwilligers, maar er zijn nog meer 

vrijwilligers (rondleiden, klusjes, 
pannenkoeken bakken, meelwinkel-
tje) welkom op de molen en zeker 
ook vrouwen, hoewel ik die niet heb 
gezien tijdens mijn interview. Lan-
delijk is overigens slechts 8 à 9% 
van de molenaars een vrouw. Be-
gin 2019 hebben de molenaars een 
stichting opgericht voor de conti-
nuïteit, om zo later ‘het stokje’  
door te kunnen geven aan volgen-
de molenaars en vrijwilligers 
 
     Bent u nieuwsgierig geworden 
naar ‘onze’ molen, die op het drie-
landenpunt van Kom Loosduinen, 
Kraayenstein en Houtwijk staat? Ga 
er eens langs op donderdag of za-
terdag; u kunt dan een gratis rond-
leiding krijgen en (h)eerlijk wind-
gemalen meel kopen in het winkel-
tje én kennismaken met onze kras-
se molenaars die u graag informe-
ren over het vrijwilligers werk op de 
molen! Kijk voor meer informatie op 
www.molendekorenaer.nl. 

 
 


