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Omwentelingen
In het jaar 2017 heeft de molen 234.453
omwentelingen gemaakt.
De tellerstanden waren als volgt:
- 1 januari 2017: 131413
- 31 december 2017: 365866
Het aantal draaidagen was ongeveer 60.

Bezoek
Zoals elk jaar zijn er gelukkig altijd wel
mensen die we kunnen interesseren voor
de molen.
Een paar voorbeelden.
Een ongeveer tachtig jarige Nederlander
die zestig jaar eerder naar de Verenigde
Staten is geëmigreerd zoekt een neef op
in Amsterdam. Die neef kent Jippe en
wordt door hem naar ons verwezen. De
Amerikaanse Nederlander en zijn zoon en
twee kleinzoons zijn heel enthousiast over
de molen. Hij stuurt als hij weer thuis is
nog een brief om dat te benadrukken.
In een bomvolle trein terug uit
Amsterdam maken Aggie en ik een beetje
ruimte voor een grote man met een
kinderwagen gevuld met bagage en nog
een grote rugzak op zijn rug. We raken
aan de praat en het blijkt een Schot te
zijn, geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland,
die met zijn Nieuw-Zeelandse vrouw en
hun twee kinderen een paar dagen in
Alkmaar gaan doorbrengen. Hij vraagt
wat er allemaal te zien is en natuurlijk
nodig ik hem uit. De volgende dag
hebben ze met z’n vieren heel veel plezier
bij een Hollandse molen
Ook onderwijzers weten ons nog steeds
te vinden. Een schoolklas van DURV!
brengt een aangename ochtend door
met Tom die ze van alles over het
molenaarsbestaan verteld.

Ook Molendag werd weer druk bezocht. Velen kwamen ons weer helpen en met z’n allen klaarden we het
karwei en genoten ervan. De plaatjes spreken voor zich.

Op Monumentendag is het meestal iets minder
druk. Dit jaar was het weer ook niet optimaal.
Gelukkig hebben we allemaal filmpjes die we in
de eetkamer kunnen vertonen. Het was een
groot succes en het plan is dan ook om nog
meer filmpjes te maken.
Het molenaars-diner ’s avonds was zoals altijd
heel gezellig bij Arie en Linie in de molen.

In mei werd bij ons op het erf het kunstproject
'Vlucht' georganiseerd. Het maakte deel uit
van een manifestatie genaamd 'De Karavaan’,
kunst op locatie.
Het bestond uit drie delen.
In de verre hoek van onze tuin plaatste de
kunstenaar, Pé Ox, een grote spiegel met
stenen die waren vastgelijmd in de vorm van
een zwerm vogels.
Tom liet een deel van ons gras lang en in dat
gebied werden kleine luidsprekers geplaatst,
verborgen door een klein vogelnestje.
Bezoekers werden aangemoedigd naast de

nesten te gaan liggen en te luisteren naar een
verhaal over het leven en de migratie van de
grutto. Er leven enkele grutto-paartjes in het
natuurreservaat rond onze molen, hoewel het
een bedreigde vogelsoort is.
En als derde kon je in onze schuur een kleine
documentaire bekijken over een ornitholoog
die vogelgezang opvangt in een plastic zak.
Hoewel bezoekers ervoor moesten betalen,
waren er, gedurende de tien dagen dat het
project duurde, honderden mensen die in het
gras kwamen liggen en de film in de schuur
bezochten.

Ambacht molenaar

Wat we ook nog even willen noemen in ons jaarverslag is de benoeming van het ambacht molenaar
op de internationale lijst van immaterieel erfgoed. Na twee jaar te hebben gewacht, waren wij erg blij
met het besluit van de UNESCO.
Aan het einde van de
negentiende eeuw
kwamen veel molens tot
stilstand.
Dit betekende ook dat veel
kennis over het gebruik van
molens verloren ging. Het
ambacht van de molenaar
was bijna uitgestorven.
Aan het eind van de jaren
zestig van de vorige eeuw
begon een kleine groep
molenliefhebbers een
cursus te organiseren voor
vrijwilligers die molenaar
wilden worden. In 1972
richtten ze het Gilde van
Vrijwillige Molenaars op.
Sindsdien zijn er meer dan
2000 molenaars opgeleid
en dat is de reden waarom
honderden wind- en
watermolens in heel
Nederland regelmatig
weer in bedrijf zijn.
In 2012 heeft Nederland
het UNESCO-verdrag voor
de bescherming van

immaterieel cultureel
erfgoed (ICH) geratificeerd.
Dat zijn de tradities,
rituelen en ambachten die
we willen beschermen om
door te geven aan de
volgende generatie.
Het Gilde waarvan Tom de
secretaris is (en Jippe en
de meeste andere
molenaars lid) hebben in
2013 samen met drie
andere molenorganisaties
het ambacht van de
molenaar op de
Nederlandse ICH-lijst
gezet.
De Nederlandse minister
van cultuur besloot in 2015
het ambacht van de
molenaar voor de
internationale lijst te
nomineren. Het was de
eerste nominatie van
Nederland. Er was veel
publiciteit en een feestje.
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Op donderdag 7 december heeft
de UNESCO Intergovernmental
Body for the Protection of
Intangible Cultural Heritage of
Humanity (ja, zo heet het echt!), in
Jeju, Zuid-Korea, het ambacht van
de molenaar op de internationale
lijst gezet.
Vier molenaars die de
molenorganisaties

vertegenwoordigden, zagen hoe
de voorzitter met zijn hamer op
de tafel sloeg.
Diezelfde dag organiseerden we
een feest / pers-conferentie in de
krijtmolen in Amsterdam. Er
waren veel molenaars aanwezig,
de nieuwe minister van cultuur
sprak ons toe via een
videoboodschap en we kregen

Tom en ik waren erg druk met de organisatie van dit
evenement.
Dat er vier, in feite zes, organisaties bij betrokken waren,
maakte het niet eenvoudiger.
Vanwege andere (veel belangrijkere) verplichtingen was de
minister niet persoonlijk aanwezig en om haar officiële
video in balans te brengen met meer molenaar
gerelateerde beelden, besloten we om een eenvoudige
hommage te brengen aan de molenaar.
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk verschillende
molenaars uit heel Nederland te filmen. Gewoon kort, voor
hun windmolen staand, gevolgd door een paar seconden
dichtbij.
Toen alles achter elkaar gemonteerd. Verder nog
plaatsaanduiding erbij en we hadden een film.
Uiteindelijk vonden we het best ontroerend. Al die

een telegram van prinses Beatrix,
aangezien zij de beschermvrouwe
is van de Nederlandse molens.
We hadden een live verbinding
met de molenaars in Zuid-Korea
en er was veel pers. Jippe, Tom en
andere molenaars verschenen in
nationaal en lokaal tv- en
radionieuws.

verschillende ‘koppen’, trots voor 'hun' wind- of
watermolen.
Het waren een aantal zeer hectische dagen waarin we van
hot naar her reden en alleen stopten om te filmen, waarna
we weer weg sjeesden, en de verbijsterd achterblijvende
molenaar beloofden om de volgende keer langer te
blijven.
Omdat we niet overal konden filmen, besloten we mensen
te vragen hun eigen films in te sturen. Na een bericht op
FaceBook werden er heel wat filmpjes naar ons gestuurd,
helaas vaak van povere kwaliteit. Ze werden allemaal
gebruikt in de grote versie van de film.
Dit jaar zijn we van plan om nog veel meer zelf te filmen,
waardoor we (hopelijk) een historisch document van ‘de
molenaar van nu’ kunnen maken.

Kluswerk

Na vijftien jaar bleek de schutting aan vervanging toe.
Met Els, een vriendin, heeft Tom de oude schutting
afgebroken en een nieuwe geplaatst.
Het molenhek was van dezelfde tijd, en ook die was
aan alle kanten rot. In opdracht van moleneigenaar de
Molenstichting Alkmaar en omstreken ging Johan
Witteman het gevecht aan met de oude Waterloop,
die onder het oude hek lag. Het duurde iets langer
dan hij oorspronkelijk dacht, maar uiteindelijk is daar
weer een deugdelijk hek waardoor we veilig kunnen
draaien. Toen Strijkmolen D in 2000 gerestaureerd
werd, zijn de hekken heel simpel gehouden. Het grote
hek was vanaf het begin al niet erg stevig en onhandig
om steeds open en dicht te doen. Het is nu veel
steviger geworden en met het voetganger/fietshekje
ernaast zijn we erg blij. Zo hoeft het grote hek veel
minder vaak open.
Dat er een rot stuk in onze voordeur zat, was al een tijd
bekend, maar toen er zelfs een gat in viel, begon het
wel heel koud te worden in de hal. Door alle rot
eromheen viel het niet meer op te vullen en gelukkig
nog vlak voordat Johan aan een grote klus begon, gaf
Andreas de Vos van de Molenstichting Alkmaar e. o.
hem de opdracht en maakte Johan voor ons een
nieuwe onderdeur.
Na het nieuwe riet was dit jaar de weeg aan de beurt.
Alles is rondom weer in de Tenco houtcoat gezet. En
ook de blauwe rand daaronder is weer zo blauw als
een zwembad.
Strijkmolen D heeft een goed verfteam, wat van alle
markten thuis is.
Aan het eind van het jaar is Jan Poland sr. nog geweest
om een plank van het wolfbord te vervangen.
Ook bracht hij 10 nieuwe rollen mee zodat Tom door
kan gaan met het vervangen van de kapotte.

Erf
In het voorjaar kwam er een aardige meneer aan de deur die uitlegde
dat het tijd was om veranderingen aan te brengen in ons riolering
systeem. Na al die moeilijkheden waren we hier blij mee. Hij meldde
wanneer dat ging gebeuren en we kregen papieren. Vervolgens
hoorden we hier niets meer van tot opeens iemand voor de deur stond
die zei dat ze de volgende dag zouden beginnen en die ons ook
verzekerde dat alles na afloop zou worden achtergelaten alsof er niets
gebeurd was. Inderdaad waren ze de volgende dag druk doende een
nieuwe put in te graven, na de oude verwijderd te hebben. Alhoewel het
niet helemaal hetzelfde is achtergelaten, zijn we toch blij met een
systeem waarbij we tot nu toe niet meer hebben hoeven te bellen.
Dit jaar hoorden we dat Koos , die wij oneerbiedig Koos Riool noemden,
overleden is. Hij was een betrokken man, die als je belde altijd
onmiddellijk kwam en de problemen oploste.
Onze overeenkomst met De Karavaan was dat zij korte metten zouden
maken met het veel te lange gras wat Tom op hun verzoek niet maaide.
Dat gebeurde ook. Met groot materieel kwamen ze het erf eerst maaien,
toen keren en vervolgens weghalen. Prima geregeld.
Ik vond het een uitdaging om de inhoud van de schouwborden te
ontwerpen. Alle molenaars van de Molenkade en Han, van de
Ambachtsmolen, deden hun zegje en leverden foto’s aan. Mijn idee van
een tijdslijn werd goedgekeurd en met het eindresultaat was ik erg
content. Simon Swart, penningmeester van Molenstichting Alkmaar e.o.
heeft voor een hele mooie einduitvoering gezorgd, die nu, enkele
maanden later, er nog steeds piekfijn bij staat.
Verder is er niet veel te melden over ons erf, de moestuin is nog steeds
veel werk, maar geeft veel voldoening, de kippen lopen blij rond en
leggen eieren en de boompjes zijn weer flink gesnoeid.

Brandpreventie
Eén van onze ergernissen in de molen betrof de brandmelders. Voor onze gemoedsrust en veiligheid
hadden we er vele her en der gemonteerd. Nou hadden deze brandmelders de nare gewoonte om zeer
regelmatig af te gaan, zonder dat er brand was. De enige mogelijkheid om ze stil te krijgen was de batterij
er voorzichtig (of soms wat hardhandig) uit te halen. Soms was de batterij bijna leeg, maar vaak ook was
hij nog vol en was onze enige verklaring van het afgaan van het alarm dat het wel een stofje zou zijn
geweest. Na jaren midden in de nacht in de koude kap op de brandmelder te moeten slaan om weer te
kunnen slapen, begon dat ons goed te vervelen.
We besloten flink te investeren en kochten nieuwe brandmelders. Deze zijn via Wifi gekoppeld, testen
zichzelf als je niet thuis bent en het belangrijkste: je kunt ze met je telefoon uitzetten. Het is een
verademing!
Verder hebben we de brandhaspel, nadat we dat eigenlijk al vanaf het begin wilden, netjes weggewerkt.

Overlast
Helaas is het aantal brom- en snorfietsen wat
over de Molenkade raast nog niet
afgenomen.
Weliswaar is, onder leiding van Buurman
Ruud, de kade nu officieel fietspad waar
gemotoriseerde voertuigen geweerd worden,
maar dat schijnt niemand zich nog te
realiseren of niemand trekt zich daar wat van
aan. Misschien lukt het nog de wijkagent van
het belang van handhaving te overtuigen of
misschien hangt de gemeente nog een
verduidelijkend bordje: Dus niet brommen,
op.
De loslopende honden blijven we ook
vervelend vinden. Vooral de hondendrollen
op het erf zijn storend. Zelfs als je
hondenbezitters aanspreekt blijkt er weinig
sympathie voor ons standpunt. (Honden aan
de lijn en poep opruimen.)
Waar we mogelijk wel voordeel van kunnen
hebben zijn de vele vliegtuigen, die bij een
bepaalde windrichting laag over de molens
heenkomen. Het idee is om een foto te maken
van één van de molens aan de Molenkade
met een duidelijk KLM-vliegtuig erop en die
dan samen met een sponsorverzoek naar de
KLM op te sturen. Zij schijnen alleen culturele
doelen te steunen met een Nederlandse
identiteit. Hoe cultureel en Nederlands zijn de
molens?
Wat ook nog steeds laag over blijft komen,
zijn de wensballonnen. Vuurwerk verbannen
blijft voor ons van hoge prioriteit, zowel voor
de slachtoffers alsook voor de molens, maar
het hoogste risico vormen wel deze
brandende objecten. Ze kunnen heel ver
afdrijven en dan brandend naar beneden
storten. Heel gevaarlijk.

Planning 2018
Er zijn veel schilderprojecten voor dit jaar gepland. De nieuwe hekken moeten geschilderd en de
schuur kan elk jaar wel een lik verf gebruiken.
Verder begint met name de ‘natte kant’ van de schuur erg slecht te worden. Er komt water door
de rotte delen van het raam naar binnen, wat nu af en toe kortsluiting oplevert. Tom heeft de
stopcontacten wel al verplaatst, maar dat is natuurlijk maar een tijdelijke maatregel.
De roeden “spuwen” veel roestige stukken en worden duidelijk steeds slechter. Daar moet de
komende tijd wel aandacht voor komen.
Verder willen we doorgaan met filmpjes te maken en daar een publiek voor te vinden. Met onze
Instagram foto’s bereiken we steeds meer geïnteresseerden.
Vooral proberen we veel aandacht voor de molens en molenzaken te vragen en er een fijn
molenjaar van te maken.
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