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Van Wim 

 

LAAT EENS WAT VAN JE HOREN !!! 
Nu de laatste nieuwsbrief op uitkomen staat wil ik toch proberen om de contacten binnen Fortissimo 

wat aan de gang te houden. Vandaar dit initiatief: 

Als elk lid nu eens in de komende weken een mailtje stuurt naar vier willekeurige mensen uit het 

koor (leden, bestuur, dirigente) en aan die laat weten hoe je deze “koorloze“ periode hebt beleefd en 

bent doorgekomen dan hebben we iets. Kies nu eens niet iemand waarmee je altijd al veel contact 

hebt maar juist een persoon die je niet zo vaak spreekt. 

Ik ben benieuwd wat je ervaringen zijn en zo houden we elkaar toch op de hoogte en blijft onze 

goede onderlinge band toch bestaan. Alvast bedankt voor jullie moeite en prettige zomerdagen en 

tot ziens begin september. 

 

Wim Speek 

 

 

Van Fred 

 

VAKANTIE!!!!! 
 
In ieder geval voorlopig is deze aflevering van KOORonaNIEUWS de laatste. 

Rianne en ik gaan in juli drie weken naar De Cantal in Frankrijk. Corona zou ons bijna de 38e keer dat 

wij vanuit een Gîte Rural de France een stukje van Frankrijk verkennen, door de neus geboord 

hebben. De geplande reservering in juni ging niet door, maar in juli konden we in hetzelfde dorp een 

ander huis huren. Een vrijstaand huis in een kasteelpark, weinig kans op Corona…. 

 

Veelal schrijf ik een stukje over de natuur. Dat zou ik nu ook kunnen doen 

en zeker ook over de Cantal waar wij al wat rondgezworven hebben, maar 

ik doe dat niet. 

Aan de hand van enkele anekdotes vertel ik jullie waarom wij zo graag in 

Frankrijk tussen de mensen op het platteland, la campagne, zijn. 

 



Wij eten graag in een restaurant als dat zo uitkomt. In 

ieder geval gebruiken we het laatste avondmaal, 

voordat we de volgende ochtend vertrekken, in een 

eetgelegenheid. Zo ook in de Cevennes. We hadden 

onze zinnen gezet op het dichtsbijzijnde etablissement 

in een dorp, een paar kilometer verderop.  

Te voet er naartoe natuurlijk, want e.e.a. moet wél 

gepaard gaan met een alcoholische versnapering. Dat 

lukte. Eerst een lekker biertje op het terras en na 

overleg met de chef, over wat hij voor ons klaar kon 

maken, nog maar een. 

Wat was het eten lekker! En de wijn ook! 

 

En toen kwam het moment van afrekenen.  

“Pin?” “Nee, geen pin”. “Creditcard?” “Nee, geen 

creditcard. Alleen contant”. 

Wij hadden geen contant geld bij ons. In ieder geval niet 

genoeg….. 

“Is hier een pinautomaat?” Wij wisten eigenlijk wel dat dit niet het geval was. 

“Hindert niks, ga maar even geld halen”. “Maar dat is een paar kilometer lopen en daar hebben we 

ook geen contant geld”. 

“Hindert niks, kom morgen maar betalen.” 

“Wij willen morgen om 06.uur vertrekken en de dichtsbijzijnde pinautomaat is in het dorp 10 km 

verderop, in de richting van waar wij heen moeten. Dat is 20km extra, maar we staan hier morgen 

om 06.00 uur voor de deur om te betalen.” 

“Nee, dat kan niet want dan zijn we nog niet wakker”. 

“Weet je wat. Pin bij die pinautomaat. Naast de pinautomaat is de bakker, doe het geld in een 

enveloppe, zet daar “Pour Alex” op, vraag naar Michèle en geef haar de enveloppe. Dan komt alles 

goed.” 

Aldus geschiedde. Michèle had hij niet ingeseind. Wij legden uit wat er aan de hand was en zij zorgde 

ervoor dat de volle winkel kon meegenieten van ons falen: geen contant geld als je ergens gaat 

eten….. Ze scheurde nog wel even de enveloppe open om te kijken of er geld in zat. Misschien toch 

iets minder vertrouwen dan de patron van het restaurant? 

 

Een andere keer in de Pyreneeën. De 

eigenaar van de gîte had ook een café, een 

winkeltje en een depot de pain. Elke 

ochtend vers stokbrood. Maar ja, hoe kom 

je daar aan als alles nog slaapt als wij willen 

ontbijten, om daarna te vertrekken voor een 

wandeling met een stokbrood in de rugzak. 

Geen probleem, kom maar even mee. “Het 

brood ligt ’s morgens in een kist. Je geeft op wat je wil hebben, wij bestellen, en jij pakt het eruit”. 

“Oké, elke dag twee stokbroden dan maar.” 

 

Na een aantal dagen maar eens een keer afrekenen. Wat moet ik betalen? Tja, zeg het maar, wij 

houden dat niet bij….  

 



Fransen nodigen je niet gauw thuis uit. Toch is het ons een aantal keren overkomen. Van aperitief tot 

diner. Een aperitief is altijd bijzonder. De Fransman vraagt meestal niet wat je wil drinken, maar hij 

bepaalt wat je zult drinken. We hebben van alles meegemaakt: flessen wijn, crémant, bier, cognac, 

calvados, marc de bourgogne en verschillende zelfgemaakte drankjes. Vaak gaat het drinken gepaard 

met een hapje. Zo hebben we een keer tot laat in de avond aperitief gedronken en hapjes gegeten. 

Toen we weggingen vroegen we wat nu precies de gewoontes waren op dat vlak. Misschien wel uit 

beleefdheid zei de vrouw des huizes dat zij dat ook niet precies wist. Het maakte niet uit, als het 

maar goed was. “Gezellig” kun je niet zeggen, want dat woord kent geen Frans equivalent. 

Zo zaten wij in de Touraine in een huis op het landgoed van een wijnboer.  

 

Het aperitief bestond uit een drankje dat het midden hield tussen port 

en medium sherry, althans wat ons betreft. Een wijnboer uit de Elzas, 

die daar ook een weekje vakantie hield, liep steeds hoofdschuddend 

door de wijngaard.  

Hij vond de manier waarop er in de Touraine wijn gemaakt werd 

helemaal niks. Hij zat ook aan het drankje van zijn collega. Dat vond 

hij, aan zijn gezicht te zien, vergif. Hij kon het niet thuisbrengen en 

vroeg was het was. Vol enthousiasme vertelde de boer dat hij in de 

kelder een vat heeft met dit goedje erin. Ieder jaar tapt hij daaruit wat 

hij denkt in het komend jaar nodig te hebben en daarna vult hij het vat 

weer aan met jonge wijn van de nieuwe oogst. Het volgend jaar 

hetzelfde liedje. 

Zijn vader deed dit al, zijn grootvader, zijn overgrootvader en wie 

weet hoeveel bet-bet-bet-overgrootvaders. In dat vat zit dus, 

waarschijnlijk ook nu nog, eeuwenoude vloeistof. 

 

In de buurt van de Mont Ventoux staan veel boomgaarden met 

kersen. Ook daar huurden wij een huis van een boer en werden wij 

uitgenodigd voor een aperitief.  

Over het algemeen weet men dan al wat wij in hun negorij komen 

zoeken en is er ook belangstelling voor. Vaak weet ik al meer van de 

natuur daar, dan wat ze er zelf van weten. 

Dus ik wilde wel eens weten hoe het nu kwam dat de kersen niet 

opgevreten werden door de spreeuwen en de lijsters. 

Je zag er niet één daar, terwijl de 

bomen niet beschermd werden tegen 

de vogels, alleen tegen de felle zon. Ik 

voeg dus wat door over die vogels. 

“Nee, dit zitten niet in de 

boomgaarden, maar in het bos”. Ik 

bleef aandringen en ik weet niet of 

dat fatsoenlijk is als je ergens op een 

aperitief wordt uitgenodigd. Maar na 

verloop van tijd kwam dan toch de 

aap uit de mouw: “En ze zijn erg 

lekker”. 

 

  



Van Bas 

MIJN MOLENWERELD, deel 3. 

 

Het vorige verhaal ging eigenlijk over de “ontdekking 

van de zeer eenvoudige motor”. 

Met ’n motor ga je wat doen uiteraard. 

In de ROSMOLEN is dat eigenlijk gemakkelijk. In de 

schuur staat  een spil opgesteld. Het paard maakt, òf 

binnen lopend (Zeddam) ————————→ 

 

 

 

←————————òf buiten lopend (hier Ertvelde), z’n 

rondjes en de spil gaat meedraaien. Aan de spil is een rad 

bevestigd. (In de rosmolen van Zeddam heeft dat rad een 

diameter van 7,30 m!!!  Van Ertvelde heb ik geen maat, 

maar op de foto 

gezien, denk ik aan 2 

meter). Dat rad gaat 

meedraaien natuurlijk. Een aangesloten kleiner rad gaat ook 

meedraaien en daardoor werkt bijvoorbeeld de karnton. Om 

de productiecapaciteit te vergroten kan je er nog een 2e of 3e 

of 4e karnton op aansluiten. Maar er kunnen ook andere 

installaties op aangesloten worden. Afhankelijk van wat voor 

soort bedrijf er in de schuur gevestigd is. 

 

De WATERMOLEN is eigenlijk ook niet zo’n probleem. Bijna altijd werd er aan beide zijden van de 

beek een gebouw neergezet. Tussen de twee gebouwen zat de constructie van de sluizen en de 

raderen. Afhankelijk van het wateraanbod werd er gewerkt. Eén sluis open en er draaide 1 rad. 

Draaiende beweging van de as naar binnen……. werktuigen aangesloten en aan de arbeid.  

 

 een zeer fraai voorbeeld:  

←——de Watermolen van Singraven gelegen op de Dinkel in 

Overijssel. 

 

 Hier zijn zelfs 3 “motoren” ingebouwd. 

 In een volgend verhaal zou ik kunnen vertellen wat er 

wordt aangedreven. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nog een voorbeeld? Aan deze molen heb ik hele mooie  

herinneringen: de Volmolen op een zijtak van de Geul in Epen——————→ 



Truus en ik waren hier al enkele malen. 

Deze gelegenheid was wel  

heel memorabel…………… 

 

Watermolens, zo mooi gelegen vaak, maar je 

moet ze wel bewust op zoeken.  

Maar als jullie deze dan gevonden zouden 

hebben, staan jullie (net als ooit Vincent van 

Gogh) oog in oog met de Opwettense 

Watermolen op de Kleine Dommel. Uiteraard zeer 

opvallend zijn de 2 

raderen. De kleinste 

heeft een diameter van 

760 cm en de grootste 

meet liefst 930 cm. 

          ———————→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ben ik toe aan de derde aangegeven energiebron: de wind. 

Dat is redelijk omvangrijk. Jullie zullen merken, dat je niet zomaar  

kunt zeggen:  

“oh, dat gaat over de molen van Huijbergen of Halsteren of  

Borgvliet”. 

Ik dacht dan ook maar heel simpel, maar misschien wel  

verrassend, heel klein te beginnen.  

Wel met de opmerking: nu heb je wieken nodig èn, zeer  

belangrijk, die moeten altijd naar de wind toe staan om te  

kunnen werken!!!!  

Het principe is eigenlijk eenvoudig, want je maakt wieken vast  

aan een wiekenas of molenas….. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



Wat jullie hieronder zien, is misschien wel het simpelste voorbeeld van een windmolen. Het is een 

tjasker. Ze komen voor in onze noordelijke provincies. Er zijn 2 soorten van.  

De paaltjasker en de boktjasker.  

 

Hier rechts staan we bij de boktjasker van 

Augustinusga—————→ 

   

 

 

en dit is de 

paaltjasker van  

Ny Beets—→ 

 

 

 

 

Klein grut hè.  

Maar we kennen ook het weidemolentje. 

Dit is de Kaatmolen op De  

Zaanse Schans. 

Met behulp van de 

driehoekige vin aan de 

achterzijde staat deze 

molen altijd met de wieken 

naar de wind —————→ 

 

 

 

en al weer iets groter  

←——— de spinnekop. 

 

    

Nu gaan we naar het grotere werk. De molens die zich niet 

verstoppen, maar heel nadrukkelijk aanwezig zijn in ons landschap.  De fabrieken uit ons verleden! 

De molenaar was fabrikant. Vaak ZZP-er of soms een kleine werkgever. Dan kijken we hoe die 

molenaar zijn werk kan doen. Dat valt uiteen in het werk buiten de molen en in de molen. 

Een molen moet geen windbelemmering hebben. Vroeger had je niet veel bomen en zeker geen 

hoge gebouwen. Dan werd een molen niet groter gebouwd dan nodig was. Men bouwde dan een 

zogenaamde grondzeiler.  Krabbendijke bijvoorbeeld stond aan de rand van het dorp. Niets in de 

weg dus. De molenaar kon buiten gewoon van de grond af zijn werk doen, om  

de molen gebruiksklaar te maken. Ik had immers al eens opgemerkt: de wieken moeten altijd naar de 

wind gericht zijn om van die wind 

te kunnen profiteren.  

 

De molenaar of zijn maatje  

aan het werk op de grondzeiler—→ 

 



Waren de omstandigheden minder gunstig, dan ging men de hoogte in. Men begon de molen te 

bouwen en op een hoogte van ongeveer 5 of 6 meter gooide men er een berg grond tegenaan en 

ging verder. Zo ontstond de berg- of beltmolen. Wilde men nog hoger dan bouwde men een stelling 

of balie aan de molen. Dan werd het een stellingmolen. 

Over de plaatjes hieronder heb ik een streep getrokken. De bedoeling is om aan te geven dat boven 

de streep de eigenlijke molen is en onder de streep er extra ruimte ontstond. Behalve bij de 

grondzeiler natuurlijk. 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

en hier in het echt…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er dan alleen maar ronde stenen molens? 

Nee hoor. Ik heb nog een paar typische grondzeilers voor jullie…… 

 

achtkante molen met     wip- of kokermolen:  een Zeeuwse achtkant  

riet gedekt:          met dakleer gedekt  

  

 



een van de oudste molenmodellen,  

de  standerdmolen 

←——— 

 

 een hele fraaie 

tussenvorm: een 

paltrokmolen 

 

 bedienen vanaf de 

grond om op de wind 

te zetten èn vanaf een 

stelling zeil 

voorleggen ———→ 

 

 

 

 

een bijzondere bergmolen is  

de torenmolen van Zevenaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om deze 

aflevering  te 

besluiten:  

 De Wachter 

 in Zuidlaren. 

 

 

 Een stellingmolen met vierkante 

stenen onderbouw en een houten 

achtkante rietgedekte molen met 

rieten kap——→ 

 

En tot nu toe hebben we nog steeds niet met de molen gewerkt. Niet buiten en niet binnen. 

Volgende keer dan maar.  

Voor nu een prettige en fijne en gezonde vakantie. 

 

        Bas



Van Wim 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 


