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Het Ambachtelijke Korenmolenaars Gilde (AKG) heeft Fred Prins de titel meester-molenaar 

toegekend. Fred is ruim 18 jaar molenaar op molen Kijkduin te Schoorl.  

Na een uitgebreide ballotage op de molen, met drie meester-molenaars en de nodige kritische 

vragen, kreeg Fred Prins de titel meester-molenaar. In meerdere opzichten is dit een unieke 

gebeurtenis voor Schoorl en voor Noord Holland. In onze provincie heeft Fred Prins, samen met twee 

andere actieve molenaars de titel meester en in Nederland is hij één van de weinige niet 

beroepsmatige molenaars met deze bijzondere titel.  

Binnen het AKG worden de titels leerling, gezel en meester nog steeds volgens het gildestelsel 

uitgegeven. Het aantal molenaars met deze titel is beperkt. Ook voor molen Kijkduin is dit een 

waardevolle kwalificatie. De meestertitel staat voor kennis en kunde betreffende de techniek van het 

maalproces maar ook voor kwaliteit van de uiteindelijke producten. Onderdelen van het 

meesterschap examen zijn o.a. kennis van de soorten molenstenen en de kwaliteit van het graan en 

de vaardigheid in het werken met zogeheten bilhamers, waarmee men de molensteen scherpt. Ook 

een test van het meel maakt deel uit van de beoordeling; zo wordt het ‘kaf van koren gescheiden'. 

Als beroepsmolenaar heeft Fred Prins op verschillende molens gemalen, waaronder op ‘t Rode Hert 

in Alkmaar. Naast zijn gewone werk verzorgt hij het dagelijks bestuur van de Stichting die de 

activiteiten in molen Kijkduin coördineert. Bovendien is hij sinds mei 2016 opleider bij het Gilde van 

Vrijwillige Molenaars. Zelf woont molenaar Fred op poldermolen De Groenvelder in Groenveld. 

Molen Kijkduin voert het AKG-verenigingsembleem, een Schild,  dat meester- en gezelmolenaars als 

keurmerk mogen voeren. Molen Kijkduin is eigendom van de gemeente Bergen.  

Iedere zaterdag opent molen Kijkduin - aan de Molenweg te Schoorl-  haar deuren. Tussen 9.00 uur 

en 17.00 uur worden verschillende meel- en graanproducten verkocht. Bij voldoende wind wordt er 

gemalen. Belangstellenden kunnen een gratis rondleiding krijgen en menig Schoorlnaar weet de 

molen te vinden voor een praatje met molenaar Fred. Op De Kijkduin werken vijf molenaars en twee 

molenaars in opleiding; molenaar John Bruin is gezel-molenaar in het AKG. De aanwezige molenaars 

zorgen voor uitleg en toelichting over alles wat met het ambacht te maken heeft.  

 

 
Meer informatie: fred.prins@molen-kijkduin.nl 
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