
Bespied?!

Op een mooie nazomerse dag liep één van de bewon-
ers van het molenerf buiten op het erf. Hij hoorde iets 
in de lucht en keek onderzoekend omhoog. Er was een 
geluid, maar waar kwam het vandaan?

Al turend ontdekte hij een speelgoedvliegtuigje. Was 
het een speelgoedvliegtuig? Nee, het was een op af-
stand bestuurbaar helikoptertje. Of was het nog meer? 
Na goed kijken herkende de bewoner dat het een 
Drone was. Een Drone? Gelukkig kende deze bewoner 
het fenomeen, maar vele lezers zullen denken; ‘Wat is 
een Drone?’ Goed, beste lezer, een Drone is een op af-
stand bestuurbaar helikoptertje mét camera! Het erf 
werd, zo leek het, bespioneerd….

De bewoner ging op zoek naar de oorzaak. Iets wat 
bestuurbaar is moet bestuurd worden tenslotte. Hij 
liep het erf op, maar trof daar niks aan. Verder ging 
de speurtocht, tot buiten de hekken van het erf, het 
parkje in. En daar zat, heel rustig in de nazomer zon, 
een man met -inderdaad- een afstandsbediening in de 
hand. De bewoner liep er op af en vroeg de man of hij  
foto’s van het erf gemaakt had. En ja hoor, dat was 
het geval. De man vroeg of we de foto’s wilden heb-
ben. Natuurlijk wilden we de foto’s graag hebben of in 
ieder geval zien. Er werd een mailadres achtergelaten 
en binnen een dag hadden we prachtige luchtfoto’s 
van ons erf via de mail ontvangen. 

Zo zie je maar…. 
De digitale snelweg brengt soms leuke dingen op je 
pad! En dan laten we de vraag over het ‘spioneren’ 
en wat ‘ze allemaal kunnen ontdekken’ maar even 
achterwege. 

Sandy Rozemeijer Foto’s: Niek van der Maas

Een nieuwe molenaar

Molenaars die nog in opleiding zijn lopen op hout-
zaagmolen de Ster regelmatig één of meerdere za-
terdagen mee. De opleiding tot molenaar is vooral 
gericht op koren- en poldermolens. Dat ligt ook voor 
de hand: de meeste molens in Nederland zijn koren- 
en poldermolens. Toch kan er op het molenaarsexa-
men een enkele vraag over houtzaagmolens gesteld 
worden. En hoewel er veel uit de boeken over de 
houtzaagmolen valt te leren, van een keertje zelf 
met de molen zagen leer je zo veel meer.

Leerlingen die slagen voor het molenaarsexamen 
zien wij vervolgens zelden terug. De meesten krij-
gen een eigen molen en zijn dan onder de pannen. 
Maar soms lopen zaken anders. Peter Blom kwam als 
molenaar in opleiding op De Ster en bleef ook nadat 
hij geslaagd was op de molen komen.
Naar de reden konden wij slechts gissen. Het vermo-
eden bestond dat Peter de evaluaties, die we elke  
zaterdagse  onder het genot van een biertje houden 
om de maaldag door te nemen, bijzonder kon waar-
deren.

Inmiddels weten we beter. Een oude foto uit het 
familiearchief gaf uitsluitsel. We zien daarop een 
heel jeugdige Peter met op de achtergrond een 
stukje van de ondertoren van de Achtermolen van 
Leerdam. Op deze molen was de grootvader van Pe-
ter molenaar. Op de voorgrond Peter tussen een aan-
tal kort gezaagde stukken boomstam. Windkracht en 
hout verspannen. Het zat er al heel vroeg in.

Piet van Os foto: familiearchief Peter Blom



Molenuitje

Sandy, één van de molenerfbewoners, spreekt mij aan met de vraag of wij een leuk molenuitje gehad hebben.

Uit de afzonderlijke woorden Molinum en Logia vormt de Portugees J. M. dos Santos Simoes in 1962 een nieuw 
woord: Molinologica. Dos Santos is één van de founding fathers van TIMS: The International Molinological Soci-
ety. Als omschrijving van de door hem bedachte term noteert hij: ‘Molinology can be the description and the 
study of mills or other mechanical devices, using the kinetic energy of moving water or wind as a motive power 
for driving grinding, pumping, sawing , pressing and fulling machines.” Met molinologie is een nieuwe loot aan 
de boom van de wetenschap ontschoten.

De maalploeg en de rondleiders zijn elke zaterdag op houtzaagmolen De Ster te vinden. Elke zaterdag? Nee, 
één zaterdag in het jaar gaan we met z’n allen op stap. Dit najaar ging de reis in zuidelijke richting. Naar de 
Kildonkse molen, een bijzondere molen die door zowel wind als water gedreven wordt, naar de torenmolen van 
Lienden en naar de Waardenburger korenmolen. Wij noemen zo’n dag geen ‘uitje’. Wij geven zo’n dag graag 
een beetje een wetenschappelijk elan mee. Studiedag ter vergroting van onze molinologische kennis vinden wij 
veel beter klinken. Niet omdat het moet maar gewoon omdat we dat leuk vinden.

Piet van Os, foto’s: Rob Leenhouts

Donateurs gezocht

Stichting de Sterremolen zet 
zich in voor het behoud van het 
historische molenerf en hout-
zaagmolen De Ster. Steunt U 
deze doelstelling dan vragen wij 
U donateur  te worden of blijven!  
Als u wilt bijdragen kunt U een 
donatie overmaken op rekening 
24241, of tegenwoordig: 
IBAN NL07 INGB 0000 024241
Stichting de Sterremolen heeft 
de ANBI status

Dieren op het erf

Toen ik als nieuwe bewoner op het erf kwam wonen dacht ik dat de kippen 
de eenvoudigste dieren van de kinderboerderij waren. Ik had het al aan de 
stok gehad met de bok, de schapen waren geschoren, de biggetjes waren 
varkens geworden en de kippen deden gewoon hun ding… namelijk een ei 
leggen. Niets bleek minder waar! De kippen vereisen continue aandacht en 
kennen een groot verloop. Deze zomer hebben een we een aantal prachtige 
nieuwe exemplaren aangeschaft: De Barnevelder in goud en zwart, een grote 
Brahma, een witte Sussex en een grijze Amrok vullen onze bonte verzameling 
Chinese zijdehoenders en Wyandottes aan, naast onze gewone bruine legkip. 
Want die legt nog altijd de meeste eieren!

Sandy Rozemeijer


