Vraaggesprek molengids Wim Dumay

MOLENGIDS WIM DUMAY:

“VROUWEN HEBBEN MEER BELANGSTELLING
VOOR MOLENTECHNIEK DAN MANNEN.”

“Vergis je niet!”, roept hij enthousiast uit, “uiteindelijk heeft de uitvinding
van de houtzaagmolen Nederland rijk gemaakt! In de Gouden Eeuw was
Nederland klein , maar we hadden wel de grootste handelsvloot in de
wereld. Voor al die houten schepen moesten veel planken gezaagd worden.
Met de zaagmolen ging dat veel sneller dan met de hand.”
Dat is nou typisch Wim Dumay (77), een ervaren molengids van de
houtzaagmolen De Salamander. Praten over zichzelf vindt hij
onbelangrijk. Alles draait immers om de molen. Daar gaat het om.
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Ik ontmoet Wim Dumay in de
molen. Het is een rustige,
bescheiden man, een nuchtere
Hollander. Maar wanneer hij
wijst op de technische
hoogstandjes die in de molen
zijn toegepast, glinsteren zijn
ogen! Een maal in de week
leidt hij bezoekers rond. Dat
doet hij al vele jaren en hij
vindt het nog steeds leuk! Niet
iedere rondleiding is het
zelfde. Dat hangt ook van de
belangstelling van de
bezoekers af. Er kan iets

vaardigheid in de vreemde
talen gevraagd. Engels en
Duits gaat hem redelijk af,
maar aan een rondleiding in
het Frans waagt hij zich niet.
“Het zijn de specifieke
technische begrippen die het
rondleiden in een vreemde
taal moeilijk maken”, vertelt
Wim. “Sommige Nederlandse
begrippen bestaan zelfs
helemaal niet in andere talen,
zoals bijvoorbeeld het woord
'koningsspil'. Dan kun je
alleen maar een omschrijving
geven.” Wim
legt alles graag
zo nauwkeurig
mogelijk uit.
Daarom vertelt
hij zijn verhaal
het liefste in
het
Nederlands.
Maar het is wel
leuk dat
bezoekers
De favoriete plek in de molen
overal vandaan
verteld worden over de
komen, zelfs uit China. Veel
bewogen geschiedenis van de
zijn het er nog niet. De
molen of over de folklore,
Kinderdijk is bij de meeste
zoals bijvoorbeeld de
toeristen wel bekend, maar de
betekenis van de
weg naar De Salamander
signaalfunctie van de wieken.
wordt nog niet massaal
Iedere molengids heeft wel
gevonden. En niet alle
zijn eigen specialiteit. Wim
buitenlanders zijn vertrouwd
vertelt het liefste hoe de molen
met het principe van de
precies werkt. Daar heeft hij
windmolen. Een Amerikaan
ook het meeste verstand van.
luisterde eens aandachtig naar
In zijn werkzame leven heeft
zijn uitleg over hoe de
hij verschillende technische
draaiende beweging van de
beroepen uitgeoefend en
wieken wordt omgezet in een
kwam met uiteenlopende
verticale beweging van de
technieken in aanraking.
zaagramen. “Maar hoe
In 2007 las hij een advertentie:
worden dan de wieken
“De Salamander zoekt een
aangedreven?”, vroeg hij toen.
ander.” Een andere
“Tja”, lacht Wim, “een goeie
molengids, wel te verstaan,
vraag....!”.
want de toenmalige gids,
Frans Willekens, wilde ermee
Wim volgde geen cursus om
stoppen. Tijdens het
molengids te worden. “Het is
sollicitatiegesprek werd hem
belangrijk dat iedere gids zijn
naar zijn mondelinge
eigen verhaal vertelt. Anders

wordt het zo'n
standaardpraatje”, vindt hij.
Maar zijn belangstelling voor
molens bestond al voordat hij
hiermee begon. Bovendien
hebben zijn voorganger Frans
Willekens en oud molenaar
Hans Brok enorm veel kennis
aan hem overgedragen. Op
internet is ook veel informatie
te vinden.
Wim is in dezelfde periode
begonnen als Elsa Riem, zij op
woensdag en hij op zaterdag.
Tegenwoordig zijn ze ook wel
samen in de molen te vinden.
Inmiddels bestaat er een heel
team van molengidsen. Maar
de Salamander heeft nog
steeds behoefte aan nieuwe
gidsen.
De zolder is zijn favoriete plek
in de molen. “Daar gebeurt
het allemaal”, zegt hij, meer
plechtig dan geheimzinnig. Ik
volg hem naar boven langs
iets dat het midden houdt
tussen een trap en een ladder,
met aan weerzijde een
leuning.
“Niet iedereen durft naar
boven”, lacht hij als we boven
zijn. “maar het is erger
natuurlijk wanneer iemand al
boven is maar niet meer naar
beneden durft. Dat komt wel
voor bij kinderen. Ik zeg dan
tegen ze: 'je hebt twee
mogelijkheden: of je blijft hier
de rest van je leven of we
leggen een plank over de trap
en laten je naar beneden
glijden.”
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Wim Dumay met molenmaatje Elsa Riem
Op de reguliere
openingsdagen komen er
vooral gezinnen met kinderen,
maar ook wel geïnteresseerde
ouderen. Daarnaast worden er
af en toe groepen ontvangen,
zoals bedrijfsuitjes e.d. Het
leukste vindt Wim om
volwassenen met een
technische interesse in de
werking van de molen rond te
leiden. Jongvolwassenen zijn
vaak heel nieuwsgierig.
Ouderen tonen zich vooral
heel betrokken. Zij zijn echt
nog met molens opgegroeid.
In ieder dorp was er wel
eentje, vaak koren- of
poldermolens. De zaagmolen
is voor hen iets bijzonders.
Bijzonder is ook het verschil in
belangstelling tussen mannen
en vrouwen dat Wim
regelmatig ziet. Hij vertelt
daarover: “mannen nemen
vaak een houding aan van:
'dat weet ik allemaal wel. Ik

loop alvast naar buiten, hoor',
terwijl hun vrouwen het
naadje van de kous willen
weten,”
Maar ook het gidsen van
kinderen beneden de veertien
vindt hij leuk. Met pubers
weet hij echter niets te
beginnen. Die kijken alleen
maar naar hun telefoon. Het
laatste whatsapp-berichtje
vinden zij veel spannender
dan een krukas of vliegwiel.
Wim doet daar ook geen
moeite meer voor. Wanneer
jongeren eenmaal een
technische opleiding gaan
volgen, groeit die
belangstelling vanzelf wel
weer. “Was er nog maar een
ambachtsschool!”, verzucht hij
weemoedig.
Een nieuwe ontwikkeling bij
De Salamander is het
educatief programma dat
binnen het gemeentelijk

Cultuurmenu aan
basisscholen wordt
aangeboden. Wim heeft hier in
het eerste seizoen met plezier
aan deelgenomen als
educatiegids en hij verheugt
zich nu alweer op het
komende seizoen. “Bij de start
was het wel even zoeken”,
vertelt hij, “Ik dacht: wacht
even, ik jaag ze eerst maar
eens de stelling op. Dat valt bij
iedereen wel in de smaak. Het
uitzicht is schitterend en je
bent dicht bij de wieken. Ik
zeg dan: je moet vier dingen
onthouden: de wieken, de kap,
de staart en de vang. Dat zijn
namelijk de belangrijkste
onderdelen van een molen.
Daarna ga ik met ze naar
binnen en dan zeg ik: Nou,
wijs ze maar eens aan. “
Er zijn ook een paar
educatieve hulpmiddelen
gemaakt, zoals een puzzel
waarin je de verschillende
onderdelen van de molen op
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de juiste plaats moet zetten.
Over het resultaat is hij
redelijk te spreken: “Soms zit
er wel iets helemaal verkeerd.
Dan zeg ik: kijk nog maar eens
goed naar de
voorbeeldtekening. Ze komen
er dan vrijwel altijd wel uit. ”
De schoolklassen worden in
kleine groepjes opgedeeld.
“Per dag komen er dan wel
zes groepjes langs”, glimlacht
hij. “Na afloop ben ik wel een
beetje schor.”
Het rondleiden van kinderen
is ook wel vermoeiender dan
volwassenen. Kinderen zijn
drukker en je moet als
molengids ook meer op de
veiligheid letten.
Binnen het educatieve
programma is er vaak niet
voldoende tijd om alles te
laten zien. Wim zegt dan:
“weet je wat, kom zaterdag
maar terug met je ouders dan

laat ik je de rest ook zien”. Het
leuke is dat ze dat ook
werkelijk doen. Op die manier
ontstaat er een wisselwerking
tussen de reguliere
openingsdagen en het
educatieve programma.
Naast de vaste
openingsdagen, sluit De
Salamander een aantal keren
per jaar aan bij locale en
landelijke evenementen. Voor
De Salamander zijn dat prima
gelegenheden om de
bekendheid bij het grote
publiek te vergroten. Maar
Wim vindt het rondleiden van
(grote) groepen wel minder
leuk dan individuele
bezoekers. “Je bent dan toch
meer begeleider dan
rondleider”, merkt hij op. “Als
gastheer sta je bijvoorbeeld bij
de trap om te voorkomen dat
er te veel mensen de stelling
opgaan. 15 personen is wel het

maximum. Ook grijp ik direct
in wanneer er iemand met een
kind op de arm de trap
opklimt.”
Zelf klimt hij overigens nog
behendig de zolder op. Het is
hem niet aan te zien dat hij al
tegen de tachtig loopt.
“Zolang ik het kan, blijf ik het
doen”, verzekert hij mij. Toch
schuilt er, volgens Wim, in de
vergrijzing van de
medewerkers wel een risico
voor de toekomst van de
molen. “De jongste molenaar
is op dit moment al midden
veertig. Verjonging van het
team is uiteindelijk
noodzakelijk voor het
voortbestaan.”
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