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In deze nieuwsbrief 
  

Molenaarschap is nu immaterieel cultureel erfgoed op de Unesco 

werelderfgoedlijst. 

 

Op 7 december 2017 was het een drukte van belang in en rond de Krijtmolen 

omdat de molen de officiële plek was voor de bekendmaking van het plaatsen 

van het ambacht van Molenaar op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.  

 

Naast veel molenaars waren ook vertegenwoordigers van de diverse 

organisaties die de voorbereidingen hadden gedaan aanwezig, zoals Het Gilde 

van vrijwillige molenaars, Het Ambachtelijk molenaarsgilde, Het Gild Fryske 

Mounders en de vereniging "De Hollandsche Molen". Namens het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was de Directeur-generaal Cultuur en 

Media, mevrouw Barbera Wolfensberger aanwezig.  

 

Door middel van een rechtstreekse verbinding met Zuid-Korea kregen we de 

positieve uitslag van de beslissing van de Unesco vergadering in de molenzaal 



op een groot scherm te zien. Er klonk luid applaus in de zaal en de molens in 

Nederland konden in de vreugdestand worden gezet. 

 

Naast de werelderfgoedlijst van materieel erfgoed voor monumenten en 

gebouwen bestaat ook een lijst voor immaterieel erfgoed voor ambachten en 

tradities. Het molenaarschap staat nu als eerste Nederlandse bijdrage op de 

internationale Unesco lijst. Hiermee is het internationale belang van het behoud 

van het ambacht van molenaar onderstreept en kan deze kwalificatie helpen om 

bijvoorbeeld de opleiding voor jonge molenaars te verbeteren. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Het molenaarschap is nu immaterieel cultureel erfgoed op de Unesco 

werelderfgoedlijst. 

https://www.unesco.nl/cultuur/immaterieel-erfgoed 

 

 

Restauratie van de Buil is afgerond. 
 

Afgelopen jaar hebben de medewerkers van molenmakerij Saendijck de buil 

van de Krijtmolen onder handen genomen. Deze constructie met ronddraaiende 

zeefbladen, om het krijt nadat het gemalen is te kunnen uitzeven, is weer 

helemaal in orde. Grote delen van de buil waren zo slecht dat ze vervangen 

moesten worden, en ook de zeven zijn met nieuw zeefgaas  bespannen. De buil 

draait gedeeltelijk op windkracht en gedeeltelijk op een elektromotor, die ook 

een volledige revisie onderging. 

 



 

 

Met het proefdraaien op 11 december 2017 is de restauratie van de buil voltooid 

en is de Krijtmolen weer totaal bedrijfsvaardig.  

 

 

Dakherstel maalruimte. 
 

Omdat het dak van de maalruimte maar een kleine helling heeft is de 

waterafvoer jarenlang een probleem geweest. Hierdoor is lekkage ontstaan 

en waren delen van het dak verrot. 

Gelukkig konden we het afgelopen jaar het bouwbedrijf van Remco Jonker 

opdracht geven de rotte delen te vervangen en het dak af te dichten met een 



 

nieuw soort rubberfolie. Remco had heel wat extra handjes meegenomen, 

zodat de klus binnen een week geklaard kon worden.  

 

 

 

 

 

 

Cursus molengids in Haarlem en open dagen. 
 

Omdat er weer een nieuw molenseizoen voor de deur staat waarin we graag 



 

nieuwe bezoekers ontvangen zijn drie personen een dagje naar Haarlem 

getogen om daar een eendaagse cursus voor "Molengids" mee te maken. De 

prima organisatie van deze leerzame dag was in handen van De Noord-

Hollandse molenfederatie. Het is nodig om ons huidige gidsenbestand uit te 

breiden en gelukkig kunnen we Ruud Mans toevoegen aan onze vaste lijst 

rondleiders. Hij was samen met onze nieuwe penningmeester Fred Uilkema en 

Roland van Veen aanwezig op de cursus. De laatste twee kunnen bij grote 

drukte of in noodgevallen nu ook ingezet worden. 

 

De open molendagen voor 2018 zijn: 

 

zaterdag 14 april 10.00 - 15.00 uur 

zaterdag 12 mei 10.00 - 17.00 uur (nationale molendag) 

zondag 13 mei 10.00 - 17.00 uur (nationale molendag) 

zaterdag 9 juni 10.00 - 15.00 uur 

zaterdag 14 juli 10.00 - 15.00 uur 

zaterdag 11 augustus 10.00 - 15.00 uur 

zaterdag 7 september 10.00 - 17.00 uur (open monumentendag) 

zaterdag 13 oktober 10.00 - 15.00 uur. 

  

 

 

 

 

Uitvaart molenzaal. 



 

 

Op 10 oktober 2017 was er weer een stijlvolle uitvaartbijeenkomst in de 

molenzaal van de Krijtmolen. 

 

De familie heeft voor de Krijtmolen gekozen om de warme en persoonlijke sfeer 

die ze dit afscheid mee wilden geven. Het moest stijlvol en informeel zijn, had 

de familie aangegeven. Omdat hun vader en opa altijd een grote liefde voor 

molens had gehad was het zijn laatste wens om vanuit de molen naar het 

crematorium van de Nieuwe Noorder te vertrekken. Ook de condoleance na 

afloop van de plechtigheid was in de molenzaal. 

 

Hoe mooi is het dat de Krijtmolen deze mogelijkheid kan bieden. Voor meer 

informatie kunt u terecht op http://www.molenzaalkrijtmolen.nl 

 

 

 

  

 

Krijtmolen doet ook in 2018 weer mee met NL DOET. 
 

Dit jaar is de grote vrijwilligers dag van NL DOET op vrijdag 9 maart 2018. Ook 

dit jaar doet de Krijtmolen weer mee. Er zullen wederom heel wat schoonmaak - 

en schilderklussen worden aangepakt. Dit jaar krijgen we hulp van 15 



 

medewerkers van GEMBA uit Landsmeer die de handen uit de mouwen komen 

steken en zo helpen om de molen er weer prachtig uit te laten zien.  

 

 

http://www.nldoet.nl 

  

 

 

Vooraankondiging Krijtmolen concerten. 

 

Er staan voor de komende tijd weer twee bijzondere Krijtmolen concerten op de 

agenda. De eerste zal zijn op zondag 22 april om 16.00 uur in de molenzaal; 

zaal open om 15.30 uur. De Amerikaanse Jazz-zangeres Deborah J. Carter zal 

dan optreden. Wat het exacte programma zal zijn is nog niet bekend, maar het 

gaat vast bijzonder en intiem worden.  

Voor meer informatie en You-tube voorproefjes kunt u terecht 

op: http://www.deborahcarter.com  

 

Op zondag 3 juni mogen we een oude bekende verwelkomen. De Japanse 

pianiste Kaoru Iwamura zal weer terug komen voor een concert op haar 

pianoforte. De vorige concerten van Kaoru, die ooit zelf in de Krijtmolen 

trouwde, waren altijd een groot succes in een uitverkochte 



 

molenzaal: https://youtu.be/gcwu0JMyVjk 

 

 

 

Dit keer komt zij echter niet alleen, maar zal zij samen met de Siciliaanse gitarist 

Dario Macaluso spelen. De akoestiek van de molenzaal is bijzonder geschikt 

voor deze instrumenten. Zij zullen samen optreden onder de naam: La Corde 

Vibrante. 

 

Voor dit concert staan werken van Carulli, Giordani en Beethoven op het 

programma. De aanvangstijd voor dit concert zal 14.30 uur zijn. Informatie over 

de toegangsprijs en hoe te reserveren zal t.z.t. op de website of op de 

Facebook-pagina van de Krijtmolen te vinden zijn.  

 

   

 

Wist u dat ....... 

 Het op 4 november 2017 precies 50 jaar geleden was dat de Krijtmolen na een 

grootse restauratie weer in bedrijf genomen kon worden door de toenmalige 

Burgemeester van Amsterdam, de heer Samkalden. 



 

 

 Er dit voorjaar honderden tulpen in de molentuin zullen bloeien die met liefde 

gepoot zijn door onze tuinhulp Paul Saft uit Wormer, die al jaren vrijwillig veel werk 

in de molentuin verzet? 

 

  

 

Tenslotte........ 

 

Wij vragen u uw bijdrage voor 2018 over te maken op bankrekeningnummer 

NL71RABO0135 6309 67 ten name van Stichting Krijtmolen d'Admiraal te 

Amsterdam, onder vermelding van Donatie 2018. 



 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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