Jannes Tigelaar over zijn overleden molenvriend Gerrit Pouw

“Een bevlogen molenliefhebber
met oog voor detail”
“Ik heb Gerrit gekend als een bevlogen
liefhebber met een enorm grote kennis van
molens. Iemand met veel oog voor detail
en met aandacht voor de juiste authentieke
kleuren. Daar kon hij veel tijd voor uittrekken.’’
Dat zegt vrijwillige molenaar en instructeur
Jannes Tigelaar uit het Drentse Erica. “Mijn
vrouw en ik zijn 38 jaar bevriend geweest
met Gerrit en zijn vrouw Eveline. Ze hebben
allebei heel veel voor de molens betekend.”
Tekst: Rolf Wassens

Jannes Tigelaar is één van de mensen, die
Gerrit Pouw heel goed gekend hebben. Tigelaar
heeft als instructeur vele tientallen vrijwilligers
opgeleid. Hij weet dus zelf heel goed waar hij
over praat als het gesprek over molens gaat.
Elke molenaar, bestuurslid van een molenstichting of molenmaker weet volgens Tigelaar wel
wat Gerrit Pouw voor de molenwereld heeft
Gerrit Pouw bij de watermolen in het Duitse Lage (Foto: Jannes Tigelaar)
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gemaakt is een leidraad voor menige molenliefhebber. Voor de molen van Snijders (De Hoop,
red.) in Norg heeft Gerrit de restanten van de
oude Bilau-kleppen opgemeten. “Dat is de basis geworden voor het herstel van de nieuwe
kleppen, door smederij/roedenmaker Buurma in
Oudeschans’’, weet Tigelaar. ,,Buurma was enorm
blij met zijn tekeningen. Daardoor kon hij een
goed werkend Bilau-systeem afleveren. Gerrit
heeft overigens ook een boek over houtsoorten
geschreven, want ook daar wist hij veel van af.’’
Jarenlange vriendschap
“Onze vriendschap is begonnen met een woningruil, als inbraakbeveiliging. In 1980 kwamen
Gerrit en Eveline tijdens een vergadering met
de vraag of zij in de vakantie met hun vouwJannes Tigelaar bij de meelgoot in zijn molen De Heidebloem in Erica.
De vrijwillige molenaar en instructeur is tientallen jaren bevriend geweest
met Gerrit Pouw. (Foto: Roelof Kooiker)

betekend. ,,Bij Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
heeft hij in het bestuur en in de redactie van de
Gildebrief gezeten. Hij heeft talrijke tekeningen
van de lesstof getekend en bijdragen geleverd
aan verschillende molenstichtingen. In die laatste
hoedanigheid kwam ik hem tegen in Harreveld,
waar hij destijds voor Hermien Wolterink een
grote steun was.”
Wieksystemen
Het boek ‘Wieksystemen’ dat Gerrit heeft
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wagen bij ons mochten kamperen. Wij mochten
dan in hun huis in Naarden vakantie houden. Ze
hebben ons ook zover gekregen dat we samen
met hen gingen kamperen, bijv. in Petershagen
(daar staat een molen, dat is logisch. RW). Het
kwam ook mooi uit dat onze wederzijdse kinderen heel goed met elkaar konden opschieten.
Vele jaren draaiden we op Koninginnedag samen:
Gerrit op de Molen van de polder Westbroek,
de grootste poldermolen van Utrecht, en ik op
de ‘Rooie Wip’, de Molen van Polder Buitenweg.
Ze staan vlakbij elkaar in Oud-Zuilen.’’ Tot besluit
stelt Tigelaar: “Eveline en hij hebben heel veel
voor de molens betekend. Persoonlijk zullen wij
Gerrit enorm missen. We hebben veel samen
opgetrokken. Met Eveline blijft de vriendschap
zoals deze was en is.”

Gerrit Pouw overleden
Zondag 22 januari 2017 overleed in zijn woonplaats Naarden op 86-jarige leeftijd Gerrit Pouw.
Hij bekleedde jarenlang vele functies in het molenveld, met name bij Het Gilde van Vrijwillige
Molenaars. Zo heeft hij sinds eind jaren zeventig van de vorige eeuw talloze leerling-molenaars
opgeleid en maakte hij jarenlang deel uit van de lesstofcommissie van Het Gilde. Tevens was
hij actief voor de Stichting Molendocumentatie, die het documentatiecentrum beheert van
De Hollandsche Molen. Daarnaast maakte hij naam met uiterst gedetailleerde technische
molentekeningen. Veel van zijn tekeningen zijn gebruikt in de lesmaterialen van de molenaarsopleiding en in tal van molenpublicaties, waaronder het standaardwerk Molens van ir. Frederik
Stokhuyzen en in het standaardwerk over molens van de Belgische schrijver/molendeskundige
Paul Bauters. Zelf was hij auteur en tekenaar van het boek Wieksystemen. In Molens 125
vertelt molenaar en molenmaker Bart Dooren over de betekenis van die tekeningen. Hier
vertelt Jannes Tigelaar, molenaar en instructeur bij de opleiding voor vrijwillige molenaar over
Gerrit Pouw als mens en molenaar.

