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SP1: Goed Gerben, we hebben nou al, een paar uur zitten we nou al te praten over de 

ontwikkelingen van het bedrijf Vaags. En als we nu even een brug gaan maken van het 

verleden via nu naar de toekomst, jullie vader was een molenmaker van de oude 

stempel, om het maar even zo te zeggen, maar het molenmakersambacht is toch in jullie 

tijd flink veranderd. En Vaags heeft daar ook wel een bepaalde richting in gekozen. Kun 

je ons vertellen van hoe dat zo is gegaan, welke keuzes jullie hebben gemaakt en hoe het 

straks in de toekomst zal gaan met Vaags? 

 

SP2: Ja. Inderdaad, mijn vader had alle ambachten in één, alleen ja, hij was vooral een 

onderhoudsmolenmaker hè. Roedebouw was toen nog niet aan de orde, lassen niet en 

grote kappen maken - puur om de ruimte - niet. We zijn nu gegroeid tot dit en we 

hebben natuurlijk al die specialismes gewoon in huis gehaald, omdat we dat ambiëren om 

een hele complete molenmaker te zijn. Dus het roeden lassen door een roedelasbedrijf, 

doen we in eigen huis, maar dat zijn ambachtslieden op roedelasgebied. Smeden doen 

we in eigen huis en zo hebben we dus eigenlijk in de hele breedte van het 

molenmakersveld, zo zien wij het, specialisten en ambachtslieden. Dus om alles in één 

man te kunnen gieten, lijkt mij heel moeilijk. 

 

Dus wij hebben dus, natuurlijk hebben we allrounders en natuurlijk weet iedereen van o 

ja, zo maken ze een wiel, en zo lassen ze roeden, maar niet iedereen hoeft een 

gecertificeerde roedelasser te zijn, maar kan wel een molenbouwer zijn. Dus wij hebben 

een heel breed spectrum aan ambachtslieden, aan specialisten en gezamenlijk zijn wij 

natuurlijk een hele brede molenmaker. Net het rietdekwerk niet, daar hebben we een 

rietdekker voor en groot aannemerswerk hebben we een heel goed 

restauratieaannemersbedrijf voor. En alle er tussenin, kunnen wij in eigen huis met eigen 

vaklieden maken. 

 

SP1: En hoe gaat dat, denk je, in de komende tientallen jaren? 

 

SP2: Nou, we staan aan de voet van een nieuwbouw, qua huisvesting, want het wordt wel 

heel erg krap hier. Dus dat gaat nu rollen, komend jaar, of jaren, maar goed, dan hebben 

we meer ruimte, want dat is een groot gebrek. En natuurlijk helemaal up-to-date 

gebouwd. Nou, dan hebben we wat meer ruimte, dus dan zullen we ook nog wat meer 

werk aankunnen. Maar het is nooit een hele grote ambitie om veel groter te worden. 

Maar goed, mochten zich de juiste mensen aandienen, waar we dus altijd oog voor 

hebben, dan kunnen we misschien nog wat meer aan aan werk, maar het is een mooie 

club zo, met 30 man en al onze specialisten en al onze ambachtslieden. 
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