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Molenaar is een ‘oud’ ambacht, hoor je vaak. Maar is dat wel zo? De techniek is lang
geleden bedacht, dat klopt. Maar die techniek werkt nog altijd én volgens precies
hetzelfde principe: op de kracht van de wind mooie producten maken of het land
droog houden. Drie molenaars van nu vertellen wat dit vak zo mooi maakt.
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Pedro Germes, vrijwillig molenaar poldermolen De Viaan, Alkmaar

‘Onze molens verdienen een herwaardering’

M

Molen De Viaan stond een halfjaar stil en dat deed Pedro Germes (21) pijn. “Vogels bouwden
hun nesten in de kap, de wieken
begonnen groen uit te slaan, het lukte niet
meer om de kap op de wind te draaien, alles
roestte vast. Door een lasfout moet een roede,
twee tegenover elkaar staande wieken, vervangen worden. Dat is een stalen constructie
van 24 meter die opgehesen moet worden,
dat doe je niet zomaar even en molenmakers
hebben het druk. Maar binnenkort wordt
hij gerepareerd.”
Doordeweeks is Pedro tweedejaarsstudent
Bestuurskunde en Overheidsmanagement, op
zaterdag is hij op De Viaan. Al voordat hij op
zijn achttiende zijn molenaarsexamen haalde,
had hij in de gaten dat poldermolen De Viaan
wel eens wat voor hem zou kunnen zijn.
“Ik kon zien dat de molen nog maar zelden
draaide. Er stond bijvoorbeeld hoge begroeiing omheen. Dat is funest voor een molen,
die moet wind kunnen vangen. Officieel was
De Viaan al lang buiten bedrijf gesteld, de
molenaar die nog steeds in het molenaarshuis
woonde, was inmiddels de 90 gepasseerd.
“Bas Kruk”, zegt Pedro, “volgde in 1953 zijn
vader op. En die maalde op De Viaan sinds
1927. Meneer Kruk is een halfjaar geleden
helaas overleden, maar in de twee jaar dat wij
hier samen rondliepen heb ik heel veel van
hem geleerd.”

Molen De Viaan is geopend op Nationale Molendag
(14 en 15 mei) en Open Monumentendag (10 en 11 september) en op afspraak via pedrogermes@gmail.com.
Adres: Havinghastraat 18, Alkmaar. Enkele gegevens over
de molen zijn te vinden op www.molendatabase.nl
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In het spoor van zijn voorgangers
Als poldermolen heeft De Viaan door de eeuwen miljoenen
kubieke meters water uitgeslagen, zoals dat heet, om de polders
bij Alkmaar droog te houden. Nu is hij reserve naast het elektrische gemaal dat de polder De Bergermeer ‘bedient’. Net als zijn
voorgangers moet Pedro regelmatig ‘krozen’: het vuil uit de sloot
weghalen zodat het water vrij naar de vijzel kan stromen. Om het
gras rond de molen kort te houden, heeft hij geen schapen maar
een zitmaaier. Ook heeft hij geen koeien of moestuin, zoals vroegere molenaars. Verder houdt Pedro het molenbedrijf op precies
dezelfde manier draaiende als zijn voorganger. En díens voorgangers. En dat al sinds 1579. “Ik heb wel de luxe dat ik niet per se
hoef. Zo lang het waterschap, eigenaar van de molen, mij geen
opdracht geeft om te malen en ik vind het weer te ruw, dan kan
ik denken: ik laat het even zo. Vroeger hadden molenaars geen
keus. Bij zwaar weer moesten ze gewoon malen, anders liep het
land onder.”

Wieken moeten draaien
Moderne middelen als apps of de weerkaart van het KNMI
gebruikt Pedro alleen ter ondersteuning. “Ik ga nooit alléén op
een weerbericht af. Ik heb geleerd het weer aan de lucht af te
lezen. Soms valt er inderdaad een flinke bui die de radar niet heeft
gezien.” De molenaar van De Viaan – hij is op dit moment de enige – hoopt op een herwaardering van de Nederlandse molens.
“Gemalen zijn veel duurder in onderhoud en brandstof dan
molens en ze hebben minder capaciteit. Een gemaal kan niet op
tegen de clusterbuien die steeds vaker vallen. De maalvaardige
poldermolens hebben honderden jaren onze polders drooggehouden, ik vind dat we een onderhoudsplicht hebben. En molens
>
houd je in stand door ze te gebruiken.”
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Annet van Warners, leerling-molenaar houtzaagmolen De Rat, IJlst

‘De hele entourage van de molen
maakt me gelukkig’

N

Naast de molen, in de kolk, drijven lange boomstammen. Sommige houtsoorten liggen er twee jaar.
Het water haalt de voedingssappen uit het hout zodat dat minder gevoelig
is voor houtworm. Eén stam ligt al op de
helling. Zodra leerling-molenaar Annet van
Warners (60) de bast verwijderd heeft, kan
hij naar binnen getakeld worden om op
het zaagraam in lange planken te veranderen. De wieken van de molen draaien zich
al warm. Annet moet nog een paar stages
op andere molens doen, dan volgt het examen en daarna mag ze zich gediplomeerd
molenaar noemen. Ze gaat solliciteren als
beroepsmolenaar, heeft ze al besloten, dat
wordt haar nieuwe vak. Ondertussen heeft
ze haar hart verpand aan haar opleidingsmolen De Rat. “Ik heb veertig jaar in de
zorg gewerkt, de laatste jaren als gipsverbandmeester, en ik wilde wat anders. Eerst
dacht ik aan omscholen tot ambachtelijk
meubelmaker. Ik houd ontzettend van
hout en doe al jaren aan houtbewerking.
Maar toen kwam De Rat in beeld, een
prachtige historische houtzaagmolen aan
de rand van het water die al drie eeuwen
vol in bedrijf is. Houtbewerking is een
belangrijk deel van het molenaarschap.
Net als zeilmaken en smeden trouwens. Nu
leer ik alles wat ik wil leren over hout, en
het hele molenvak krijg ik erbij cadeau.”

Molen De Rat is geopend op zaterdag en van mei t/m
september ook op woensdag, donderdag en vrijdag.
Ook op Nationale Molendag (14 en 15 mei) en op Open
Monumentendag (10 en 11 september). Adres: Sneekerpad 16, IJlst (Friesland), www.houtzaagmolenderat.nl

Gebruikmaken van wat de natuur levert
Als leerling is Annet minimaal één dag per week op de molen te
vinden, waar molenaars Simon en Jaap haar en de andere leerlingen het vak leren. Annet geniet van die dagen. “Het is de hele
entourage die me gelukkig maakt. Hoe we met molenaars en leerlingen en vrijwilligers allemaal hart hebben voor deze mooie
molen en hoe we met elkaar lunchen naast de zaagramen. Als
Simons kippen goed hebben gelegd, bakt hij er een eitje voor ons
bij. Maar het is natuurlijk in eerste instantie het werk. Ik vind het
fijn om fysiek bezig te zijn en ik houd ervan om te gebruiken wat
de natuur ons levert: hout en wind. Ik krijg er een kick van als het
me lukt om met verschillende schaven te leren werken, vierkant
hout mooi rond te maken en een boomstam netjes met de lier
naar binnen te trekken. Zo’n stam kan heel hard naar beneden
vallen, maar als je het trucje eenmaal beheerst – het tandwiel
even los van de rem en meteen weer vast – heb je het helemaal
onder controle. Daar geniet ik van.”

Reuzel op de draaiende delen
Net zo hard geniet Annet als ze op de stelling staat om naar het
weer te kijken, als ze alle draaiende delen nauwkeurig met reuzel
insmeert voordat de molen gaat zagen of als ze op het gras naast
de droogloods de zeilen impregneert met dekkledensmeer. “Dat is
best hard werken, je moet dat spul er echt inboenen.” Of het
molenaarschap fysiek zwaar is? “Sommige onderdelen zeker. Maar
veel dingen zijn makkelijk op te lossen. Om de tanden van de
houtzagen te scherpen, hebben we een oud ponsapparaat dat je
met een hendel moet wegdrukken. Ik hing er met mijn hele
gewicht tegenaan, maar er gebeurde niks. Simon kwam met een
buis om als hefboom te gebruiken. En nu krijg ik zo, plóp, de hen>
del om. Simpeler kan het niet. Simon gebruikt ’m nu zelf ook.”
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Vincent Seubring,

vrijwillig molenaar korenmolen
Nooit Gedacht, Warnsveld

‘Bij alles wat we doen komt
creativiteit kijken’

L

“Loop maar vast naar boven, ik moet hier nog even een
likje vet geven”, roept een blond hoofd vanaf de hoge stelling van de molen. Het blonde hoofd hoort bij bouwkundedocent Vincent Seubring (28). Samen met negen andere
vrijwillig molenaars houdt hij deze korenmolen draaiende. We
spreken elkaar op de steenzolder van de molen, op de derde
etage. Hier malen de molenstenen tarwe tot meel en hier is in de
hoek naast de steile trap een winkeltje ingericht. Toen Vincent op
zijn tiende een werkstuk voor school over de molen ging maken,
kreeg hij een rondleiding. Hij raakte geïnteresseerd en ging nog
eens kijken op zaterdagmiddag, en nog eens. Hij bleef komen en
op zijn achttiende voltooide hij met succes de tweejarige opleiding tot vrijwillig molenaar. “Een molen is een monument”, legt
hij zijn fascinatie uit, “maar het is niet iets van vroeger. Het is een
techniek die vroeger is bedácht, maar die nog altijd werkt, volgens
exact hetzelfde principe. Een molen draait, beweegt, leeft. Als
molenaar heb jij daar controle over, dat vind ik machtig.”

Zelf alles repareren
Professioneel molenaar zou Vincent niet willen zijn. “Dan ben je
veel alleen, dat zou mij te saai worden.” Maar het is wel de mooiste
hobby die hij zich kan voorstellen. “Iets ouds, iets dat zó Nederlands
is, in stand houden en ondertussen je kennis delen met bezoekers
en molenaars-in-opleiding... dat vind ik bijna een eer om te doen.”
Op de molen heeft iedereen zijn eigen taken. Als technische man
van het team wordt er vaak een beroep op Vincents creativiteit
gedaan. “Je hebt professionele molenmakers, maar om kosten te
besparen doen we veel zelf. Eigenlijk bij alles wat er gerepareerd
moet worden, loop je tegen dilemma’s aan. De molen als monument moet zijn uiterlijk behouden, maar hij moet ook kunnen blijven draaien. Een molen die niet regelmatig draait, loopt vast en kun
je al gauw afschrijven. Vroeger werden de balken van de constructie
van eiken gemaakt. Door veranderingen in de bosbouw zijn die niet

Molen Nooit Gedacht is geopend als de wieken draaien
en in ieder geval elke zaterdag van 10.30-17.00 uur. Ook
op Nationale Molendag (14 en 15 mei) en op Open Monumentendag (10 en 11 september). Adres: Molenstraat 68,
Warnsveld (bij Zutphen), www.molennooitgedacht.nl

meer te krijgen in de afmetingen en kwaliteit
die wij nodig hebben. Zo zijn er veel meer
vraagstukken. Ik vind dat wel mooi, met elkaar
nadenken hoe je daar verantwoord mee om
kunt gaan.”

Touwwerk
De prijzen van meel, bloem en mix staan
tegenwoordig ook in het Arabisch op de toonbank van het winkeltje vermeld. “We krijgen
steeds meer nationaliteiten over de vloer”, zegt
Vincent. “Vergeleken met tien jaar geleden zijn
ook de veiligheidseisen sterk veranderd. Een
extra houten trapleuning doet geen afbreuk
aan het karakter van de molen, maar we willen
geen rood-witte linten op de stelling om bezoekers op afstand van de draaiende wieken te
houden. Daar hebben we dus zelf een mooi
hekje van gevlochten touwwerk voor gemaakt.
Molenaar is een eeuwenoud vak, maar absoluut geen oubollig vak. Bij alles wat we doen
komt nieuwe creativiteit kijken.”

Facts & figures

• Nederland heeft circa 1200 molens. Ongeveer 100 daarvan worden door water aangedreven, de rest door windkracht.
• Met 230 exemplaren is Zuid-Holland onze molenrijkste provincie,
in Flevoland staat er geen één. De ‘molens’ die energie opwekken heten officieel windturbines.
• Zestig molens dragen de naam ‘De Hoop’.
• In de 18e eeuw kende Nederland 35 soorten molens, o.a. papiermolens, verfmolens, oliemolens, snuifmolens (om van tabaksbladeren snuiftabak te maken), mosterdmolens, pelmolens (voor
gerst en gort) en volmolens (om wol te vervilten).
• Waarschijnlijk werd al in de 7e eeuw, in Perzië, het principe van
de windmolen voor het eerst toegepast.
Met dank aan Matthijs Ero van Vereniging De Hollandsche Molen, www.molens.nl
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