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Op woensdag 11 juli gaf Molenaar
Barend Zinkweg een rondleiding met
uitleg over de werking van de
Pendrechtse molen. Na afloop had
ik, Esra Schrammeijer (10) nog een
persoonlijk interview met hem.

Zo kun je zien hoe het water omhoog gaat.
Wat is er zo leuk aan om molenaar
te zijn?
“Je komt allerlei mensen tegen waar
je mee om moet kunnen gaan. Je
moet een verhaal kunnen vertellen.
Maar ik had net boven een beetje
ruzie met zo’n jong knaapje, weet je
wel? Dat moet je ook kunnen: op zijn
tijd ruzie kunnen maken want ik wil
wel dat mensen veilig naar huis
gaan. En wat ik ook leuk vind; ik heb
hier nog een meneer rondlopen en
die leer ik om molenaar te worden.
Dus ik ben ook nog leraar of
instructeur. Weet je, er zijn zelfs
mensen die bijna niets anders doen
dan foto’s en ansichtkaarten
verzamelen waar molens op staan.
Nou, is dat niet bijzonder?”
Hoe lang bent u al molenaar?
“Ik ben in 1986 begonnen om te
leren om molenaar te worden. Dan
moet je dus veel lezen en werken. En
ik heb mijn diploma gehaald in 1988.
Sinds die tijd ben ik dus molenaar.
Volgend jaar ga ik met pensioen
maar ik wil doorgaan minstens tot ik
75 ben. Als ik dan nog goed na kan
denken en alles nog doorheb en dat
ik al het werk nog kan doen.”
Heeft u wel eens geen zin om
molenaar te zijn?
“Natuurlijk. Dat komt bij iedereen

voor. Nu effe niet. Nou, meestal vind
ik het wel leuk hoor en vind ik het wel
spannend. Als ik eenmaal op de
molen ben, dan is de ‘geen zin’
helemaal verdwenen.”
Wie zou de volgende molenaar
kunnen worden?
“Jij! Iedereen kan molenaar worden.
Weet je, je moet een beetje fit zijn, je
moet een beetje met je lijf willen
werken. En om molenaar te worden
moet je toch flink wat leren. Je moet
dingen doorhebben enzo. Maar
iedereen kan molenaar worden, dus
ook vrouwen. Ik heb verschillende
mensen hier gehad, vrouwen die ik
ook leerde om molenaar te worden
en die zijn ook allemaal molenaar
geworden. Nou, bijna allemaal.”
Wat vind u het leukste om in de
molen te doen?
“Dat is moeilijk... Helemaal boven in
de molen onder het dak daar zijn we
net niet geweest omdat het daar te
gevaarlijk is. Daar draait een heel
groot wiel en dat duwt tegen een
klein wiel aan. En dan heb je dus
zo’n houten dak, een beetje krom,
van voor naar achter ook nog een
beetje rond met een heleboel hout
en riet. Helemaal achterin het dak
daar is een hele dikke balk en
helemaal in het hoekje, om daar te
gaan zitten en te gaan kijken hoe
het daar boven beweegt en welke
geluiden dat maakt, dat is het
leukste wat er is.”
Heeft u kinderen die ook molenaar
willen worden?
“Nou weet je, de oudste die was
een jaar of vier toen ik aan de
opleiding bezig was en die nam ik
nog wel eens ergens naar toe, naar
molens enzo. En toen hij vijf-zes jaar
was wist hij verschrikkelijk veel van de
molen af, maar ik geloof dat hij er
niets meer van weet, want dat
vergeet je na een tijdje. Ik geloof dat
ze het wel leuk vinden dat ik
molenaar ben maar zijzelf denken er
niet over. Heel veel mensen die

De molen recht op de wind zetten; kruien is toch wel zwaar werk voor Faye en Milou.

De molenaar klimt in de wiek om te laten zien in welke stand het zeil gezet kan worden.
molenaar worden, die worden dat
pas als ze veel ouder zijn als hun
eigen kinderen al de deur uit zijn
omdat ze op zichzelf gaan wonen,
weet je wel, als ze oud genoeg zijn.
Dan krijgen ze meer tijd en je moet
oud genoeg zijn om de molen leuk
te vinden en om er heel veel tijd en
aandacht aan te geven. De meeste
zijn toch wel boven de vijftig. Er zijn
bijvoorbeeld veel mensen die
molenaar worden als ze stoppen
met hun werk.”
Zou u het erg vinden om hier te
wonen, in de molen?
“Ik heb bedacht dat ik nooit in de
molen moet gaan wonen want als ik
in de molen ben, dan wil ik dat de
molen draait. Als de molen draait,
dan moet ik daar toch wel heel erg
veel op letten. Als ik daar veel op let
dan word ik moe, dus als altijd de
molen draait, dan word ik
verschrikkelijk moe en als hij niet
draait, heb ik het niet naar mijn zin.
Dus als de molen blijft draaien vind ik
het na verloop van tijd niet leuk
meer en als hij stilstaat ook niet. Het
andere wat er nog bij komt kijken is
dat deze molen lek is. Dus de
afgelopen dagen toen het zo
regende kwam er ook water hier in
de molen en dan worden je kleren
nat en wordt het koud en dat is niet
leuk. Dus de molen is niet zo geschikt
meer om in te wonen.
Hoe oud is deze molen?
“Hij is gebouwd in 1731. Dan kun je
het zelf uitrekenen. 2012-1731= 281
jaar oud (ES) En toen deze molen
gebouwd werd stond er al een
molen. Dit is een ronde stenen
molen. Als je er bovenop kijkt is hij
rond, en hij is van steen gemaakt,
voor het grootste gedeelte, maar de
molen hiervoor was een vierkante
houten molen. En die molen was
blijkbaar zo slecht dat het beter was
om een nieuwe molen te bouwen
dan om die oude molen te
repareren. Die oude voorganger van
deze molen is waarschijnlijk

gebouwd in 1580. Maar er stonden
hier molens die nog veel ouder
waren. Een eindje verderop heb je
een dorp dat heet Bolnes. En daar
werden molens gerepareerd in 1436.
Zo oud zijn watermolens. De molen is
wel gebouwd in 1731 maar niet hier,
hij is verplaatst.
Moet deze molen een bepaalde tijd
in werking zijn?
Nou, bij deze molen hoeft dat nu
niet meer. De bedoeling is dat het
water dat de molen wegpompt via
een kanaal naar de rivier gebracht
wordt. Dat kanaal is er niet meer, dus
wat er nu gebeurt is dat het
weggepompte water via een
omweg weer terug komt waar het
vandaan kwam. De belangrijkste
functie is nu vooral om te laten zien
hoe hier een eeuwenoud stuk land
met windkracht bruikbaar is
gemaakt. In de praktijk werkt de
molen nu op drie vaste dagen in de
week.
Bent u gehecht aan deze molen of
zou u ook wel in een andere molen
willen werken?
Nou, ik ben wel gehecht aan deze
molen. Weet je, molens hadden
vroeger wel een naam, want het
was wel handig dat een molen een
naam had. En bij een watermolen
was dat toch meestal de naam van
het stuk land waar de molen voor
werkte. Dus deze molen heet de
Pendrechtse molen omdat, deze
molen vroeger in Nieuw-Pendrecht
stond. Molens werden heel vaak
vernoemd naar de molenaar. Ik ben
hier al heel lang molenaar en ik voel
ook wel een klein beetje dat het mijn
molen is. Dat is natuurlijk niet echt zo.
Hij is eigenlijk van Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. Deze molen
kost meer geld elk jaar dan als ik het
een heel jaar verdien. Dus ik ben blij
dat dit niet mijn molen is. Dan zou ik
te weinig geld hebben om voor de
molen te zorgen en om van te leven.
Dank u wel voor dit interview!

