
 
 

 

... a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus!   
 
     

Jaarverslag van de  Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen “Hermien”  
               te Harreveld / opgericht 1994 / KvK nummer 41042035. 
 Harreveld, februari 2020. 
 
  

1819 – 2019       /       200  jaar molen “Hermien”              
 
 
 

 
 
Beste Molenvriend,  
 
Een verslag te mogen schrijven over een jubileumjaar is speciaal, zeker als het gaat om een eeuwfeest.  
Maar liefst 200 jaar is de molen oud en dat is volop gevierd! 
 
Hoewel 200 jaar oud stond de molen te glimmen en te blinken in haar prachtige nieuwe schaliënjas, met een  
nieuwe voor- en achterkeuvelens, een nieuwe baard, voorzien van een nieuwe verflaag.  
 
Hoe geweldig is het, om een eeuwfeest te mogen vieren. 
Al in juni 2018 is er contact geweest met Toneelvereniging Hervelo uit Harreveld om te kijken, of er een  
mogelijkheid zou zijn voor een samenwerking op cultureel gebied. De wens van Toneelvereniging Hervelo om  
een openluchtspel te organiseren in grote setting en daarbij de jeugdafdeling te betrekken en het 200 jarig  
bestaan van de molen boden gezamenlijk een prachtige gelegenheid voor een openluchtspel. 
Zowel het bestuur van de molen als het bestuur van de Toneelvereniging hebben zich hiervoor ingezet. Het 
openluchtspel werd financieel mede mogelijk gemaakt door giften uit de regio van fondsen alsook van de  
gemeente. 
  
Toen het aankwam op de daadwerkelijk uitvoering van het stuk, kwam de uitdaging voor de toneelvereniging:  
een op historische feiten gebaseerd openlucht spel opvoeren in en rondom de molen betreffende de historie 
van Molen “Hermien” met als titel “Alleen de wind weet”. 
De schrijfster, de regisseuse, de spelers groot en klein, de decorbouwers, de groep voor de kleding en schmink,  
de groep voor geluid en licht, de koetsiers, de paarden etc. alles en allen die hebben bijgedragen aan het  
openluchtspel hebben een fantastisch resultaat neergezet. De uitvoering vond plaats op vrijdag 10, zaterdag 11  
en zondag 12 mei 2019 en werd een groot succes met een goed gevulde tribune, droog weer en een enthousiast  
publiek! 
 
Was het bestuur van Toneelvereniging Hervelo druk met de specifieke uitvoering van het openluchtspel, voor  
het bestuur van de molen was het zaak om de feestelijke receptie voor te bereiden die op 17 mei 2019 zou  
plaatsvinden. 
Het zou een receptie worden met hoog bezoek, want inmiddels had de Beschermvrouwe van de Hollandsche  
Molen, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, middels een brief laten weten aanwezig te zullen zijn tijdens  
de receptie. Een maal per jaar bezoekt zij een molen. Daarmee viel Molen Hermien een grote eer te beurt.  
 
En ook de feestelijke receptie werd een groot succes, waarbij HKH Prinses Beatrix bij de afsluiting meldde, dat zij  
zeer had genoten. 
Tijdens de receptie waren ook aanwezig de commissaris van de koning de heer J. Berends en de burgemeester  
van onze gemeente Oost Gelre mevrouw A. Bronsvoort en de wethouders. Verder vertegenwoordigers van de  
Hollandsche Molen en de Gelderse molen, onze donateurs en vrijwilligers en overige genodigden. Een volle feesttent! 
Ceremoniemeester was Koen Wolters. In haar speech zette Maria van Uem-de Mooy het verloop van het project  
“Twee eeuwen in weer en wind” uiteen en aansluitend ging de burgemeester van de gemeente Oost  
Gelre in haar speech in op de betekenis van de molen voor de gemeente. De toost werd uitgebracht door Frits van  
Lochem en de aanwezigen konden kennismaken met een echte molenaarsborrel, die was geleverd door onze  
molenbouwer in het bestuur Herman Groot Wesseldijk. Door een projectkoor werd het lied “Ons Harreveld”  
gezongen. De aanwezige pers werd rondgeleid door Christra Heysteck. 
 
Na het plenaire gedeelte in de receptietent nam HKH prinses Beatrix een kijkje bij De Kunstenmakers, die  
speciaal voor de gelegenheid een aantal kunstvoorwerpen hadden uitgestald onder aan de belt van de molen.  
 
 
 
 



  
 
Toneelvereniging Hervelo liet HKH genieten van een fragment uit het openluchtspel. Hierna tekende zij in  
de molen het gastenboek en volgde een gesprek met de molenaars. Onder leiding van onze bouwkundige man  
in het bestuur Willy Severt sprak zij met enkele vrijwilligers over het project van de schaliën en de samenwerking  
met Bouwmensen Gelderland Oost.  
 
Bij het afdalen van de trap, die speciaal voor haar op de belt was vervaardigd, werd HKH toegezwaaid door de  
schoolkinderen van de St. Canisiusschool uit Harreveld. 
 
Na twee prachtige evenementen was het goed om met alle vrijwilligers op zondag 18 mei 2019 gezamenlijk na te  
genieten van een heel bijzondere jubileumviering.  
 
En Molen “Hermien” …  die is er niet anders van geworden en staat nog steeds vrolijk draaiend in het Harreveldse 
landschap. Iedere zaterdag en op andere vrije dagen, en ook tijdens de molen- en monumentendagen, draait de  
molen en bent u welkom. De molenaars vertellen graag over hun vak en over de molen.  De groep bestaat uit  
molenaars Frans Wopereis, Hans Kievith en Jos Betting en hulpmolenaars Herman Rietberg, Willy Severt,  
Raymond Hilbers, Huub Wolterink en Bennie Hoenderboom. Als u graag als groep een bezoek wilt brengen aan  
de molen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met Herman Rietberg, telefoon 06-81917089. 
 
In december 2019 is de omheining om de molen vernieuwd, deze was aan vervanging toe en tijdens de vieringen  
van het jubileum verwijderd. Op zaterdag 14 december 2019 werd de Kerstster geplaatst in de wieken.   
 
Bestuur, molenaars, vrijwilligers, donateurs en molenvrienden blikken terug op een uniek jubileumjaar! 
 
Namens het Stichtingsbestuur,   
 
W. Severt / secretaris en M. van Uem-de Mooy / penningmeester 
 
 
 
 
Bestuursleden: F.J. van Lochem (voorzitter), W. Severt (secretaris), M. van Uem-de Mooy (penningmeester),  
K. Wolters. C. Heystek en H. Groot Wesseldijk. 


