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Afvoer

’s Ochtends zonder problemen nog 
een was gedraaid. Wel wat geborrel 
uit de buik van de keuken en opeens 
liep de gootsteen helemaal niet 
meer door. Het water kwam door de 
afvoer van de vaatwasser naar bo-
ven. Prutwater. In de kast, onder de 
kast, door de kast en tenslotte over 
de vloer. Je probeert wat, kraan bo-
ven open, douchekraan open, toilet 
boven doortrekken, maar alles zit 
op dezelfde afvoerkolom en alles 
eindigde in heel veel handdoeken 
op de keukenvloer. Nou hebben 
we heel wat kluservaring, maar dit 
hadden we in onze bouwcarrière 
nog niet eerder gezien. De prut leek 
verdacht veel op koffieprut. De laat-
ste tijd wilden we geen papieren 
koffiefilters meer gebruiken en die 
wilden we ook niet meer op de com-
posthoop hebben. Dus kwam er een 
milieuvriendelijke herbruikbare fil-
ter. Maar waar laat je de prut? In een 
bakje laten drogen beviel slecht van-
wege fruitvliegjes. In een afgesloten 
bakje ontstond schimmel. De laat-
ste tien dagen werd het wegspoelen 
in de gootsteen. Dat kwam ons duur 
te staan. Een fatale combi met an-
dere viezigheid leidde tot verstop-
ping. Met trekveer en ontstopper 
lukte het niet. En de man zag ik ook 
al jaren niet meer zo op de grond 
aan het werk in vreemde bochten 
om erbij te kunnen in de hoeken 
van de kastjes. Het was vrijdagmid-
dag. Maandag de loodgieter. Dat 
werd een weekend kamperen in ei-
gen huis, met gelukkig nog wel een 
tweede toilet op een andere afvoer! 

Linda Wessels, redactie

300 jaar pelmolen Het Prinsenhof
Als je 300 jaar wordt, zoals Het Prinsenhof, dan mag dit zeker gevierd worden. Tijdens De Dag van 
Westzaan op 10 september begonnen de feestelijkheden in de molen al met een bijzondere traktatie. Voor 
alle verjaardagsgasten nu eens geen gortepap met stroop, maar een bijzonder lekker gerecht. Pieter Kok, 
die in de Kerkbuurt woont en vaste kok is van het RTL-programma Koffietijd, had er met oude kaas en 
groenten een heerlijke salade van gemaakt, die ook in zijn kookboek Buiten Eten staat. Alle bezoekers van 
de molen hebben ervan gesmuld!

De koffieprut gooien we weer 
rechtsreeks in de tuin!
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Ook tijdens de Zaanse Molendag waren 
er in Het Prinsenhof tal van bijzondere 
verjaardagactiviteiten, zoals een 
expositie van weerfotograaf Kees Jak 
en de vertoning van de echte Zaanse 
films ‘De dood van de pettenbaas’ 
en ‘De man die de Zaanstreek 
vormde’ van videoclub Zaanstreek-
Noord. De film over de pettenbaas 
wordt in de nabije toekomst 
beschikbaar gesteld aan de Zaansche 
Molen en de Digitale Beeldbank 
Westzaan. Houd het in de gaten.  
Uiteraard waren ook vertegen woor-
digers van de gemeente Zaanstad 
present. Uit handen van wethouder 
Natasja Groothuismink van Rosa kreeg 
Het Prinsenhof uit het stadsarchief een 
mooi historische plaatje van de molen 
uit de dertiger jaren. De molenaars en 
maalploeg werden hartelijk bedankt 
voor het vele vrijwilligerswerk dat nu 
eenmaal aan de molen is verbonden. 
Veel dank, verpakt in mooie woorden. 
Door de voorzitter van Zaansche 
Molen, Jan Goedhart, werden de 
beide Gerrits, Gerrit Volkers en 
Gerrit Gelderman, in het zonnetje 
gezet. Gerrit Volkers omdat hij al 
50 jaar de molen laat draaien en 
Gerrit Gelderman omdat hij zeer 
recent met uitstekend resultaat het 
diploma van het Gilde Vrijwillige 
Molenaars heeft behaald. Er was 
naast de doorlopende demonstratie 
van gort pellen ook prachtige muziek 
van de Band Zonder Toekomst.  
 
U bent trouwens uitgenodigd om de 
mooie expositie van het werk van 
weerfotograaf en Westzaner Kees 
Jak te komen bekijken. Dat kan elke 
zaterdag tussen 13.30 en 16.30 uur. 

Het zijn prachtige weerfoto’s van en 
rond de bejaarde gortmolen. Het pad 
naar de molen kan modderig zijn, vooral 
bij nat weer. Trek goed schoeisel aan.  
Bent u nog geen lid van de Zaansche 

molen? Word lid, dan steunt u het 
behoud van de unieke molens in de 
Zaanstreek.

namens de maalploeg, Fred Eerenberg 

Vlnr. Gerrit Gelderman, Gerrit Volkers en Jan Goedhart van de Zaansche Molen.


