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Juryrapport Molenprijs 2022 
 
Dit jaar is als thema gekozen “vastberadenheid”. Veel vrijwillige molenaars en 
bestuursleden van molenorganisaties tonen vaak een lange adem te hebben als 
het gaat om molenbehoud. Het verbeteren van de molenbiotoop, het opleiden 
van nieuwe vrijwillige molenaars, het onderhouden en restaureren van molens, 
het uitzetten van molenfietsroutes; dit alles is alleen mogelijk als vastberaden te 
werk wordt gegaan. Gelukkig zijn er in Noord-Holland vrijwillige molenaars en 
molenorganisaties die hiervan blijk geven, zoals bleek uit het ruime aantal goed 
onderbouwde voordrachten voor de Molenprijs. 
 
Dit jaar wordt de Noord-Hollandse Molenprijs toegekend aan (in willekeurige 
volgorde): 
 
1) Arie Butterman 
Toen Arie Butterman 18 jaar was, in 1972, liep hij als medewerker van de 
papierfabriek Van Gelder in Wormer onder leiding van gepensioneerd molenaar 
Klaas Knaap stage bij papiermolen De Schoolmeester in Westzaan. Op zijn 
voordracht werd Arie gevraagd de nieuwe molenaar van deze enige 
windpapiermolen in de wereld te worden. Daarvoor moest Arie wel eerst de 
3 molenaarsopleiding voltooien die toentertijd werd gegeven op oliemolen Het 
Pink met als leermeester Jo Vooren. 
Arie is erin geslaagd De Schoolmeester te laten zoals hij drie eeuwen geleden 
ook was. Er wordt nog steeds Zaans Bord gemaakt in verschillende maten en 
kleuren, waarvan geboorte- en felicitatiekaarten worden gemaakt en wordt 
gebruikt door boekbinders en kunstenaars. Het verhaal van het papier maken 
wordt door Arie in geuren en kleuren uiteengezet aan toeristen en schoolklassen. 
Het onderhoud aan de papiermolen heeft hij steeds zelf gedaan. Na 50 jaar 
trouwe arbeid en inzet is Arie dit jaar met pensioen gegaan. 
Maar dat is nog niet alles! In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw zette Arie 
zich met Joep Kemper en eerdergenoemde Jo Vooren in om stilstaande molens 
in o.a. Noord-Holland weer aan het draaien te krijgen. Dit drietal verhielp niet al 
te grote mankementen waardoor molens weer tot leven kwamen. 
Voor het behoud van de 15 Schermer Molens is Arie nog steeds van onschatbare 
waarde. Al lange tijd is hij een actief, betrokken en deskundig lid van de 
Instandhoudingscommissie van de Schermer Molen Stichting. Als 
molenaar/bewoner van Poldermolen E in Stompetoren weet hij als geen ander 
hoe belangrijk goed onderhoud is voor het voortbestaan van de molens. 
Het molenaarsambacht heeft hij op vele anderen overgebracht, onder andere op 
zijn zoon Ron, die het werk van zijn vader op De Schoolmeester heeft 
overgenomen. 
 



2) Arie Groot 
Arie Groot werd in 1970 met vrouw en drie kinderen bewoner van Strijkmolen 
B van de Zes Wielen in Oudorp. Vanaf 1973 is hij de opleiding voor vrijwillig 
molenaar gaan volgen bij Klaas Zaal op molen F in de Zijpe en op “De Noorder 
M” bij Ton Bos. Ruim een jaar later is hij geslaagd voor zijn molenaarsexamen. 
Sinds het behalen van dat getuigschrift is hij bezig geweest om Strijkmolen B, 
die toen nog slechts als woning werd gezien door de eigenaar te laten draaien. 
De eigenaar was toentertijd de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland. 
Zijn aanvraag bij de provincie om op Nationale Molendag op 10 mei 1975 te 
mogen draaien werd na een langdurige briefwisseling en veel telefoneren 
uiteindelijk gehonoreerd. Op die dag draaide de molen weer voor het eerst sinds 
1941. Jaarlijks moest hij voor deze draaidag een verzoek indienen bij de 
provincie. Bijna jaarlijks moest hij een “Verklaring van geen bezwaar” 
aanvragen bij de gemeentepolitie om toestemming te krijgen voor het afzetten 
van het fietspad of een gedeelte ervan wanneer de windrichting ongunstig was 
ten opzichte van dat pad. In 1980 kreeg hij groen licht om 1 dag per maand te 
draaien, later omgezet in 24 uur per maand, zodat de uren over meerdere dagen 
verdeeld konden worden. 
In 2000 wordt de molen eigendom van de Molenstichting Alkmaar e.o. en vanaf 
dat moment zijn alle draaibeperkingen verleden tijd. Gedurende 30 jaar heeft 
Arie vastberadenheid getoond om “zijn” Strijkmolen B weer geregeld te laten 
draaien. 
Naast het draaien met de molen vindt hij het leuk om te vertellen over zijn 
molen en staat de deur regelmatig open voor bezoekers uit zowel binnen- als 
buitenland. Maar ook schoolklassen uit Alkmaar zijn welkom. Het doorgeven 
van molenkennis is hem op het lijf geschreven en heeft ervoor gezorgd, dat één 
van zijn dochters in 2010 haar molenaarsgetuigschrift in ontvangst heeft mogen 
nemen en dat er naast zijn zoon en schoonzoon ook drie kleinkinderen als 
molenaar in opleiding staan ingeschreven. Op deze manier laat Arie zijn sporen 
na in het molenlandschap. 
 
3) Kees Mens 
Sinds Kees Mens in 2010 zijn getuigschrift voor molenaar in ontvangst nam, is 
hij op maar liefst vier verschillende molens in Noord-Holland actief: molen De 
Hoop in Wieringerwaard, molen P in de Zijpe, de museummolen in Enkhuizen 
en De Lastdrager in Hoogwoud. 
Om zijn inzet en vastberadenheid te illustreren, nemen we De Lastdrager in 
Hoogwoud even als voorbeeld. Kees doet veel onderhoud aan De Lastdrager 
zelf. Tijdens de renovatie van De Lastdrager in 2019 en 2020 heeft Kees de 
molen geschilderd, de veiligheidsvoorzieningen (trapleuningen, etc.) 
aangebracht, de meterkast getimmerd, de spieband geconserveerd, 2e hands 
maalstenen op de kop getikt en grote sponsors overgehaald subsidies te 
verlenen. 



Na de restauratie is naast De Lastdrager een prachtig molenaarsverblijf inclusief 
toilet en keuken gebouwd ten behoeve van de molenaars en bezoekers. De bouw 
hiervan is, met behulp van vrijwilligers, grotendeels door Kees gedaan. Ook 
heeft hij het initiatief hiervoor genomen. Daarnaast heeft hij overal vandaan 
materialen (dakpannen, kozijnen, houten balken, etc.) verzameld. 
Voor de bouw van het molenaarsverblijf wist hij weer veel sponsors te vinden, 
met name uit het bedrijfsleven. Kees heeft de afgelopen jaren veel (ook jonge) 
molenaars opgeleid. Momenteel heeft hij ook leerlingen onder zijn hoede. Hij 
ontvangt op zijn molens regelmatig schoolklassen en erg veel toeristen. Op de 
molens in Wieringerwaard en Hoogwoud maalt hij regelmatig meel en Kees is 
sinds 2014 bestuurslid van de Stichting De Zijper Molens. Tevens zet hij zich in 
voor het behoud van een goede molenbiotoop bij deze molens. Hij is ongeveer 4 
dagen in de week actief als molenaar. Daaruit blijkt dat hij erg veel doet om de 
historische molens als erfgoed te behouden en zeer vastberaden is om het 
ambacht van molenaar in stand te houden. 
 
4) De vrijwilligers van molen Ceres in Bovenkarspel 
Molen Ceres werd in 1986 verworven door stichting De Westfriese Molens en in 
de jaren daarna gerestaureerd. Een belangrijk aandeel in de restauratie werd 
geleverd door de zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers. De gefaseerde 
restauratie werd in 1998 afgerond en sindsdien draait en maalt de Ceres 
veelvuldig. Op 31 december 2019 slaat het noodlot toe. De molen raakt als 
gevolg van vuurwerk in brand en wordt hierdoor zwaar beschadigd. Gelukkig 
lukte het de brandweer de brand te blussen. Na inspectie bleek dat het 
bovenachtkant gelukkig nog aardig stabiel was; de kap echter kon als verloren 
worden beschouwd. Via crowdfunding probeerde men aan geld te komen voor 
de herbouw. Bedrijven en particulieren stelden geld beschikbaar, maar minstens 
zo belangrijk was het winnen van de BankGiroLoterij Molenprijs in oktober 
2020. 
Om deze prijs in de wacht te slepen is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. 
Deze vrijwilligers waren intussen ook aan de slag gegaan met de 
herstelwerkzaamheden aan de molen. Zo werd door hen het bovenachtkant 
schoon gekrabd, een intensieve en vieze klus. Andere onderdelen moesten 
worden gedroogd of vervangen. Door dit snelle handelen kon de rietdekker al in 
november 2020 met het opnieuw aanbrengen van het riet op het achtkant 
beginnen. In september het jaar daarna werd de vernieuwde kap geplaatst 
alsmede de roeden en de bovenas die hergebruikt konden worden. Op 17 
december 2021, nog geen twee jaar na de brand, stond de molen weer voor het 
eerst in de zeilen! Vervolgens werd begin 2022 de molen weer maalvaardig 
gemaakt en op 18 maart 2022 officieel in gebruik gesteld door Prinses Beatrix. 
Mede door de zelfwerkzaamheid en vastberadenheid van de groep vrijwilligers 
van de Ceres is de molen in zeer korte tijd uit zijn as herrezen en vervult de 
Ceres weer zijn rol als meelproducent en toeristische trekpleister. 


