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Interesse in molens? 
Molens komen voor in velerlei vormen en voor verschillend gebruik, altijd om het welzijn 
van de mensheid te verbeteren. Molens waren onmisbaar in het productieproces van 
voedsel, het zagen van hout, het maken van verfstoffen etc., maar ook voor beheer van 
water, het uitmalen ervan dan wel het opmalen voor irrigatiedoeleinden. 
 

Molinologie (de kennis over molens) is een boeiende hobby. Naast 
de techniek zoals de constructie van de molen en de daarin 
werkzame machines is er bv. de ontwikkeling door de eeuwen heen 
van de vele molentypes; de regionale verschillen, zowel binnen een 
land als over de grenzen heen; hun invloed op het dagelijks leven. 
Hierbij te denken aan de plaats van de molen in de maatschappij, in 
volksverhalen, maar ook aan de verbeelding ervan in de kunst. Je 
kunt zelfs godsdienstige aspecten ontdekken. 

 

Velen interesseren zich voor molens. Ook als men zich specifiek 
toelegt op een bepaald aspect is er belangstelling voor het 
gebeuren omtrent molens in bredere zin. Dit, omdat het kan 
bijdragen aan hetgeen waarop ze gefocust zijn.  
Lid zijn van een vereniging van mensen met een 
gemeenschappelijke interesse helpt je kennis te verbreden, anders 
gezegd, draagt bij aan je hobby. The International Molinological 
Society (TIMS) is zo’n vereniging, in feite de enige vereniging op 
wereldschaal. 
 

Over TIMS 
TIMS is een internationale vereniging, Society, die beoogd wereldwijd de belangstelling 
te wekken voor en bekendheid te geven aan kennis over molens, aangedreven door wind, 
water, mens en/of dier . De vereniging moedigt het bestuderen zowel als het bekend 
maken van alle aspecten van molinologie aan, dit met inbegrip van de restauratie van 
molens. De vereniging telt ca. 500 leden verspreid over meer dan 30 landen en 5 
continenten. 
 

        
 

Onze Publicaties 
De Society publiceert, tweemaal per jaar,  het tijdschrift International Molinology (IM), dat 
aan de leden de mogelijkheid biedt hun kennis op molengebied te verbreden. Hierin 
artikelen gebaseerd op originele studies, nieuws items en eventuele boekbesprekingen. 
Uitgebreide studies komen aan bod in reeks Bibliotheca Molinologica (BM). Onze 
nieuwsbrief E-news wordt tweemaal per jaar verspreid onder geïnteresseerden. 
 

Onze Symposia 
Opgedane kennis wordt ook gedeeld tijdens onze Symposia die, om de vier jaar, telkens 
in een ander land worden georganiseerd. Men kan daar zijn molenkennis verder 
verdiepen. Tijdens een symposium worden onderzoeks-’papers’ rond het thema molen 

gepresenteerd en bediscussieerd. Tevens 
worden interessante molens op locatie bezocht 
waardoor de deelnemers een diepgaand inzicht 
verkrijgen van het land waarin het Symposium 
wordt gehouden.  
De ontmoeting met de vele molenvrienden 
maakt overigens een integraal onderdeel uit van 
het deelnemen aan het Symposium. Na een 
Symposium worden de papers en de discussies 
gepubliceerd onder de titel Transactions en 
toegezonden aan de deelnemers. 
 

Onze Molentrips 
Om de 4 jaar, tussen de Symposia in, worden molenreizen georganiseerd. Een unieke 
mogelijkheid om de mooiste molens in een land of streek te leren kennen. 
 

Onze Digitale Library 
De TIMS Digital Library is beschikbaar voor alle leden op het 
internet. Het bevat TIMS publicaties, transactions, 
tourbeschrijvingen en andere informaties. 
 
Informatie-uitwisseling, onderzoek en het bijdragen aan 
expertise wordt van belang geacht in het deelgenoot zijn van 
TIMS. Maar ook de mix van studie en gezellig samenzijn met 
mede molinologen kenmerkt onze activiteiten. 
 

TIMS Organisatie 
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats tijdens ieder 
Symposium. De Council wordt dan gemachtigd om de 
daaropvolgende vier jaar de TIMS Society te besturen. 
 

Interesse om TIMS-lid te worden ? 
Iedereen die de doelstelling van TIMS deelt kan lid worden van TIMS. Je ontvangt dan 
tweemaal per jaar IM en tevens de eventueel in het jaar uit te geven BM. De jaarlijkse 
ledencontributie betreft het kalenderjaar. Nieuwe leden die later in  het jaar lid worden 
ontvangen de publicaties van dat jaar. 

Om lid te worden kun je het formulier 
invullen op onze website: 
 

www.molinology.org 
 

of stuur een e-mail naar  
 

info@molinology.org 
 

of neem contact op met TIMS NL/VL  
(zie volgende bladzijde). 


