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Van de redactie
Sinds I 859 staat in het hart van het dorp Noordwolde een prachtige korenmolen. Het is

een pronkstuk dat door de eigenaar, Stichting De Oosthoek, met grote zorg wordt gekoes-

terd.

In 1995 was deze stichting zeer ontstemd over het niet toekennen van een subsidie voor

een noodzakelijke opknapbeurt. Penningmeester Gerrit Schnoor was zelfs des duivels

over het besluit van burgemeester en wethouders. Er moest iets gebeuren want 'de burge-

meester is ook verrot.' Gelukkig keerde het tij. In dit nummer een verslag hierover door

vrijwillig molenaar en collega-redacteur van de Groninger Nieuwe Zelfzwichter Hendrik

Hachmer.
Verder staan we in dit nummer stil bij het jubileum op Penninga's Molen te Joure' Dit
leverde zowaar nog een koninklijke verrassing op waÍrover verderop meer.

Het bestuur nodigt U van harte uit voor de voorjaarsvergadering die 26 maart gehouden

zal worden in Akkrum. We maken ons weer op voor de komende Nationale Molendag.

Dit jaar zullen we het zonder seizoenskrant moeten doen, omdat voortzetting op commer-

ciële basis vooralsnog onhaalbaar is. Bovenal zal de te organiseren Friese Molendag ver-

derop in het jaar een behoorlijke inspanning vragen van zowel de organisatie als van de

molenaars.

Dan speelt nog de 'Bullepolder-affaire'. Woningbouw in dit fraaie landschappelijke gebied

is velen een doom in het oog. Ook voor de bestaande molen, eigendom van De Fryske Mole,

heeft dit verstrekkende gevolgen. André Cramer, molenaar op de Bullemolen en secretaris

van De Fryske Mole, vertelt er meer over.

Een spraakmakend onderwerp blijft de verplaatsing van de Hallumer poldermolen naar

het historische molenerf van de Aylvapolder bij Burgwerd. Wanneer de berichten ons

niet bedriegen dat lijkt dit een waar hoogstandje te worden.

Afijn, 1999 zal een molenjaar worden dat de geschiedenis in kan gaan als een jaar waar-

over nog lang gepraat gaat worden.
Voor al uw redactionele bijdragen en opmerkingen betreffende De Utskoat kunt u nu ook

terecht op ons E-mailadres: Wijnja@Freemail.nl Dit is kostenbesparend en scheelt tijd
bij het typen van ons molenblad. Foto's en dergelijke uitsluitend per post, omdat wij de

foto-opmaak nog overlaten aan de drukker.

De Utskoat nu ook op internet
Tot slot dan nog het nieuws dat lve sinds 31 januari ook op internet te raadplegen zijn.
Op onze eigen internetsite http://members.xoom.com./DeUtskoat kunt U na een wel-
komstpagina via een keuzemenu terecht bij de informatie die U wenst. U dient daarvoor

te klikken op het molenachtkant van de Babuurstermolen te Tjerkwerd die met bruisende

Ítskoat staat te malen. Bent U op zoek naar adressen, wilt U een uitgebreide inhoudsop-

gave van het laatst verschenen nummer of bent U wellicht geïnteresseerd in een stukje
geschiedenis van ons molenblad? Op onze internetsite bent U voortaan aan het goede

adres. Het is bovendien aantrekkelijk dat we er foto's (die we in De Utskoat in zwart-wit

afdrukten) in kleur bij tonen. Gebruikers kunnen die via hun computer binnenhalen. Dit
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alles wordt ondersteund door een stukje muziek. Dc totstandkonring van dczc irrtcrnclsilc
past in ons streven meer bekendheid te gevcn uan ons rrrolenhlad en het daarin gcpuhli-
ceerde molennieuws. Tevens is er een link gclcgd nrcl dc inlcrnclsitc van hct (iikl l;r'yskc
Mounders. We hopen dat we de molenlielhchbcrs Iricrrrrcc: nog bctcr kunncn inlirlrnclur.
Aangezien we de site regelmatig aanpassen crr rxrk hct llllslc nicuws kunncn nlccncr)lcn,
denken we met deze service aan de eiscn van rlczc ti.jtl tcgcrnocl lc k«lrrrcrr. Wc horcn
graag uw mening.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Agenda Algemene Vergaderi ng
GFM en GVM

Plaats: zaal De Lantearne te Akkrum (()nr 'r'l'or:r ll, trgrlrovcr dc llervornrdc
kerk)

Datum: vrijdag 26maart 1999. Aanvang: 19.30 uur

l. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en post

3. Notulen najaarsvergadering 1998
4. Jaarverslag 1998

5. Financieeljaarverslag
6. Verslagkascommissie
7. Samenstelling nieuwekascommissie
8. Verslag opleidingscommissaris
9. Jaarverslag werkgroep windmotoren

10. Korte pauze

I 1. Afscheid nemende examinatoren en bestuurslede n

Aftredend examinator zijn de heren J. Hof,stra en D. Posthurnus
Aftredend als bestuurslid volgens rooster zijn:
de heer S. Smits, niet herkiesbaar
de heer J. Cnossen, niet herkiesbaar
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12. Verkiezing nieuwe bestuursleden

De heer R. Rosenkamp, aftredend volgens rooster, wel herkiesbaar voorgedragen
als bestuurslid worden de heren G. Gremmé en de heer H. Woudstra

Andere kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een uur voor de vergadering
melden bij het bestuur. Wij tekenen aan dat er binnen het bestuur een positie vacant is die
wij op zo kort mogelijke termijn opgevuld zouden zien.

13. Uitreiking certificaten
14. Rondvraag
15. Afsluiting

Pauze

Lezing over moderne windturbines door de heer Hoitinga

Notulen Algemene
Ledenvergadering GFM IGVM

gehouden op vrijdag 6 november 1998 te Akkrum

Opening
Afmeldingen zijn binnengekomen van:

B. Gremmé, J. van der Zee, J. Cnossen, L. Sierkstra en D. Kamminga.

De voorzitter heet iedereen die aanwezig is op de vergadering van harte welkom. Een
speciaal welkom wordt gericht aan de afvaardiging van het hoofdbestuur van het Gilde
van Vrijwillig Molenaars in de personen van G. Sturkenboom, voorzitter GVM, B. van
Uffelen, afgevaardigde bestuur GVM en A. de Vos, afgevaardigde bestuur GVM.
Verder een speciaal welkom aan een afvaardiging van de stichting De Fryske Mole in de
personen van dhr. Boschma (voorzitter), A. Cramer (secretaris) en D. Lok (afgevaardig-
de).

De voorzitter geeft een toelichting op de presentielijst: in het belang van een zo up to
date mogelijke ledenlijst worden de geachte aanwezigen verzocht om naast hun naam

:;n ""* 
hun telefoonnummer te vermelden en aan te geven op welke molen(s) zij draai-

In zijn openingswoord gaf de voorzitter ook een kort overzicht van het afgelopen jaar
met betrekking tot de samenwerking. Deze samenwerking loopt vanzelfsprekend zowel
op provinciaal als op landelijk niveau. De verschillende besturen hebben kennis gemaakt

rttcl clkluu', cl' zitl t:r:n ul'viurrtlip,ilrp, v:rrr

tle rrlilclilrg Iil'icslantl nailt' tle lrrlrtlclijkt.
c()nllrcltllrg gtriul, (lc cct'slc (.x:un(.ns.
lr Í'p,cn()ntcn ()n(lct' ituslliciölt v:ut I )t.

I lolllln(lsclrc M()l('n ti.1n srrc('(.sv()l v(.r

lollt'n: lwcc vlln (lc tlrit' ktrrrtlitl:ll(.n
sl:t:tgtlt'rr v(x)r' llcl cxluucn nl()l(.n:t:u (.n
cr is ('('n l)ijt't'ltkonlsl !:(.wcr.sl v:ur tlt.
I t't' r'r I t('('s I t' l's (' n (lt' t. x ll I I t(. n('( ) t I I I I I a ss i t.

v:ln I )t' I loll;rrrtlst'lrt' Molt.rr.

Voot'1tt'slt'ltl worrll r)nt (lt. t.t.t'sl(. l):lu/('
It' ltoutlt'lr lr:t tlt' l)t(.st.rrl:rlit. vlur ttc
lrt'sluut srlt'lt'liitl i(' v:ur lrt.l l:rlrtlt.l i jk
llt'sltllll. I )t' vt'ty;ttlt'l ittp' t':t:tl rt:;t11('r'
:rkkoottl.

. Voorzitter Bas Kalkman vertelt de ifiul tltrt
hij zijn functie neerle gt.

Mededelingen en ingekomen post
Er zijn geen mededelingen en er is geen ingekorrrt.rr ;xrst.

Vaststellen verslag Yoorjaarsvergadering
Er zijn geen wijzigingen aan te brengen irr hel vcl.slirp' v;rrr rlt. vrxl jrrirrsvt.rÏ.;ult.r.irr1,. l)1.
notulen worden goedgekeurd.

Yerslag bestuursactiviteiten
De voorzitter heeft van de fungerend secrclaris rcn ovt'rzir'lrl 1]ck1.11r.1 vrrrr rlt' lrt'slrrrrls
activiteiten van de afgelopen periode. Daaruit bli.jkt tlirt t.r'hirrrrt.n lrr'l lrt.strrrrl ct.rr ppt'rlc
vorÍn van samenwerking is gevonden tusscn tlc vcrsclrilh.rrtlc 'lrhulgr.rx.por'.
Door de leermeesters zijn een tweetal openbarc lcsserr pt'lrorrr[.n tlic zt.t.r srrt.r.esvol zijrr
verlopen: er heeft zich een groot aantal nicuwc lrcrlirrgcrr pt'rrrt.kl. Vt.rrlt.r' is rkxrr tlt. lecr.
meesters een Friese Molenaarsdag georganisccrrl, w;r;ur)l) rrrt.l nrolt.rr:t:rrs uil tlt. rr.sl virrr
het Noorden van gedachten is gewisseld ovcr olllcitlinpl (.n ('r'(iuu(.n.

In samenwerking met het Fries Dagblad is e e rr vrxrrkrpcr vrn (.(.n lir it.st. Molcrrrlag lt(\)r.
ganiseerd. Er waren wat problemen met dc vcrsprcirling virn (lc nr()l(.nkl lulr.
In samenwerking met de leermeestersvergadcrirrg wortll lrt'l stilg(.syslcrnt oiltle l.th' lot'1r
genomen.

Er is een werkgroepje geinstalleerd om hct 2-5-.jarig.juhilcunr vrrr rlt' vt'r't.rriging vrxrr. tc
bereiden. Het punt waaraan het bestuur in dc korucrrrlc llcritxle aarrtllclrl ltuill l)e sl('(l(.1 is
de ARBO- wetgeving, waar we als vrijwilligcrs wcl tlcgcli.jk rrrcc tc nrakcn guln kri.jgcrr.
Aangezien er binnen het bestuur een aantal wissclirrgcn lc vct'wacltlcn zi.irr wortll ccrr
dringend beroep gedaan op de leden om zich aarr lc rnclrk:rr als hcsturrlslitl. Mochlcn cr
geen nieuwe bestuursleden gevonden worden, dan zict hct hcstuul zich gcnrxxlzrurkl or1
alleen de kerntaken uit te voeren.

-

'*, i ,,,, 
" 

.

::;: ... , ,',,,'..1.,..i..'
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Bestuurssamenstelling
Op dit ogenblijk zijn er geen aftredende leden.

Met ingang van de volgende voorjaarsvergadering treden af: Dirk Kamminga en Sytse

Smits. Voor Sytse is al gezocht naar een opvolger. Mogelijk is deze gevonden in de per-

soon van Henk Woudstra. Henk zal in de voorjaarsvergadering verkiesbaar gesteld wor-

den.

Johan Cnossen denkt na over een eventueel aftreden.

Bas Kalkman treedt aan het eind van de vergadering af als voorzitter. Hij wordt opge-

volgd door de huidige secretaris, Roland Rosenkamp. Diens taak als secretaris zal wor-

den overgenomen door Peter van der Gaag. Bas blijft wel lid van het bestuur.

De verschuivingen kunnen plaatsvinden onder art. 1 I Statuten.

Uitreiking certificaten
Dhr. Boschma was gevraagd om aan twee gezellen het molenaarscertificaat uit te reiken.

Beide gezellen waren persoonlijk uitgenodigd voor de ledenvergadering, maaÍ niet aan-

wezig. Wel aanwezig was Johannes Blom, een van de eerste leerlingen die geslaagd is

voor het 'Hollands' examen. Dhr. Boschma sprak enkele waarderende woorden over de

inzet en het technisch inzicht van deze man. Als waardering kreeg Johannes Blom het

boekje'Fryske Moletaal' uitgereikt.

. Voorzitter Boschma
van De Fryske Mole
feliciteert de geslaag-
de Johannes Blom.

Hierna gaf de heer Boschma een overzicht van de veranderingen binnen het bestuur van

De Fryske Mole.
Het bestuur van De Fryske Mole is uitgebreid:
Dhr. A. Lok is benoemd tot 2e voorzitter en als opvolger van dhr. Boschma die te zijner

tijd zijn functie als voorzitter van De Fryske Mole wil neerleggen.

Dhr. S. Smits, huidig penningmeester van het GFM / GVM afdeling Friesland, gaat een

deel van de taken van dhr. A. Cramer overnemen.

Dhr. P. Veltman, juridisch fiscalist, zal verantwoordelijk worden voor de juridische

zaken en de problemen met de Ruimtelijke Ordening.
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Dhr. J. Boersma gaatte zijner tijd de technische zakcn ovcrnemen van dhr. ('ranrcr'.

Tevens zal hij contactpersoon worden tusscn l)c liryskc Mole en de Vcrcniging vln
Friese Gemeenten.

Ter vergadering nodigt dhr. Boschma het GF'M/(iVM uit onr rninstcns 2 kccl pcr.jaar hi.i-
een te komen om eventuele problemen door tc n(:nlcn. licn aantal nroge li.jkc dalt wortll
ter plaatse doorgegeven.

Verder stond dhr. Boschma even stil bij dc vcrlrrrlcrirrgcrr rlic rkxrr lrct Ri.jk warcrr tltxrr
gevoerd in de subsidiering van het molenontlcllroutl.
De onderhoudsbijdrage is verhoogd, maar dc hi.jtlllgc irr rlc rcslirrrrllickostur is vcllturgtl
De provincie heeft besloten om de jaarlijks wissclcntlc hi.jtllirgc vrur ./' l(r.(XX). ()nr lL^ zct-
ten in een vaste bijdrage van / 30.000,-. l)it bctckcnt ccrr vcrlrogirrg vlrr ,/ 7.5(X). in hct
onderhoudsbedrag van de provincie. Dc gcvnrirgtlc t'xlrrr hi.jtlrrrge vtn l(l ()4' wcgcrrs kor-
ting van de rijksbijdrage is door de pnrvincic gcwcigcrrl.
Van de meeste Friese gemeentes is bericht ()nlvirrltclr rlirt zi.i hrrrr vcrlroogtl tlccl irr tlc
onderhoudsbijdrage van Í 7.500,- gaan hetalcrr.
Daarnaast gaf dhr. Boschma een overzichl vlrrr tlt' rrilllt'vo('r(l(' l)lluur('n rrr.h.l. resl:nrlllics
en reparaties van verschillende molens.
Als laatste werd aangegeven dat de wcrkplllls v:rrr I)t' l;r'yskc Molc g;rlt vcllrrtlcrcn vlrr
Fjouwerh0s bij Menaldum naar de lootls rriursl tlc rrrolt'rr irr llirrlirirnl.

Draaiurenoverzicht
Simon Jellema wil weer een draaiurcnovcrziclrl gurrn rrr:rkcn I)c li.istcrr varr hcl ovcrzicht
worden verstuurd naar de beheerdcrs varr tlc rrrolcrrs. l,.t'rr vrrrr tlc orrtlcltlclcrr vlrr tlc li.jsl
is hoeveel mensen er op de verschillcndc lnolcrrs wcrkcrr. l)it is hunrlig hi.i lrct lctlcnbc,
stand.
De resultaten worden t.z.t. gepubliceerd.

Presentatie van de afvaardiging van het hetuur van hrt (lVM
De afvaardiging van het bestuur van het CVM stclt ziclr vrxrr:
Gerard Sturkenboom, voorzltter
Bert van Uffelen, lid
Andreas de Vos, lid
In zijn kort woord tot de vergadering sprak G. Slurkcrrhoonr in positieve zin over dc
samenwerking tussen het Gild Fryske Moundcrs cn hct Gilde van vrijwillige Molenaars.
Daarnaast had hij een waarderend woord ovcr v«xlr dc sanrcnwerking tussen De Fryskc
Mole en het Gild Fryske Mounders: in een aantal provincies is het contact tussen de
molenaars en de grote moleneigenaren vaak nrinder.

Aandacht was er ook voor de opleiding: met name de vorm waarin de leerstof gegoten
wordt is nog een punt van discussie. De opleiding is in fèite een zaak van de aÍdelingen.
Naar aanleiding van deze woorden kwamen er enkele vragen:
Jan Coppens:

er zljn al vanaf het begin veel dubbelleden geweest in Friesland.
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Bas Kalkman:
Hoe is de relatie met externe groepen zoals Dc Hollandsche Molen, Monumentcnzor'g cn
andere belangengroepen in het kader van 'sanrcn stcrk"?
Hoe zit het met de gelijkheidsverklaring'l
Antwoord: lx per jaar is er overleg met Dc Hollandschc M«rlen. Deze vercniging hccli
ook een afgevaardigde naar de bestuursvcrglrlclirrg van het Gilde van vri.lwilligc
Molenaars.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg Íungcclt tls gcltlgcvcr. [1r zi.jn gocdc contitclcn
en I x perjaar wordt minstens overleg geplccgrl.
Er is overleg met het Ambachtelijk Korcnnlrlcnaulsgiklc in vcrhurrtl rrrct dc oplcitlirrg tot
korenmolenaar.
Er zijn ook positieve contacten met de Monunrcrrlcrrwlchl. lirrkclc M«rnurncntcnwachtcrs
hebben de opleiding vrijwillig molenaar gcvolgtl.
Wat betreft de gelijkheidsverklaring: er ligt ccrr c()nccl)l klurrr. Vcnlcl hct.li I )c I krllurrtlschc
Molen de toezegging gedaan dat de verklaring cr konrl: allc rncrrscrr op tlc lcrlcrrli.jst, rlic cr
voor in aanmerking komen, krijgen ecn vclkllrinl-1 loe gt'slrrulrl rkror l)c llollarrtlschc
Molen.

Punt 8 verviel.

Rondvraag
Gerben Wijnja:
Het is erg goed om als afdeling icts tc tlt)(:n voor tlc nrcnscn

. Bestuurleden van het Gilde van vrijwillige Molenaars te gasÍ in de najaarsvergade'
ring. Voorzitter Gerard Sturkenboom voert het woord. Rechts Bert van Uffelen en
tegenover Sturkenboom Andreas de Vos.

Om voortdurend van frisse krachten en ideeën voorzien te worden suggereerde Jan een

rooster van aftreden voor het landelijk bestuur, maximaal 2 x 4 jaar. De suggestie wordt
meegenomen.

Jaap van Driel:
Hoe is de verhouding tussen het landelijk bestuur en de afdelingen? Loopt de lijn van

boven naar beneden of andersom?

Antwoord: Meestal van boven naar beneden, maar er is geen sprake van een dictaat.

Jan Coppens:
Is er een tendens naar het zelfstandiger maken van de afdelingen?
Antwoord: Dit is geen streven van het landelijk bestuur. Er bestaat dan het gevaar dat er

te veel geleund wordt op de regionale besturen en dat het landelijk aspect verloren kan

gaan.

Simon Jellema:
Hoe wordt er gedacht over de opleidingsstructuur, bijv. in modules?

Antwoord: Er is een aparte module voor de opleiding tot watermolenaar.
Verder zijn veranderingen in de opleidingsstructuur erg moeilijk. De weerstand tegen

veranderingen is vrij groot. Er is veel positieve ervaring en men praat in ieder geval over

de vorm van de opleiding. Verbeteringen die aangebracht zouden kunnen worden betref-

fen de overdracht van de lesstof. De instructeurs zouden meer bij elkaar moeten komen

om de opleiding te bespreken. Maar er komt geen uniforme regeling. Pluriformiteit in de

opleiding is statutair mogelijk. . De jubilerende koster trakteert op bitterballen.
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suggestie aan de afvaardiging van het landelijk bestuur om dit aan andere afdelingen door

te geven. Verder vond Gerben dat er 2 mensen een pluim verdienden:

Popke Timmermans had nog nooit een vergadering overgeslagen en Koster Hettema deed

al 15 jaar de catering van de ledenvergadering.
Beide mannen kregen van de vergadering een warm applaus.

Jan Coppens:

Op 27 november zijn er enkele molenaars 25 jaar in dienst van 'Penninga's Molen'. Hij
vroeg de aanwezigen van de vergadering om eventuele vergeten personen en nog uit te

nodigen instanties nog aan hem door te geven.

Jaap van Driel:
Op 21 november is er een excursie voor leerling-molenaars naar enkele molens in Noord-

Holland. De details zijn op dit moment nog niet helemaal rond, maar zouden dit binnen-

kort zijn.
Geurt van de Weg:

Schetste een beeld hoe de Friese Molendag ditjaar was verlopen, vooral wat betreft de

organisatie van de molenkralt.Zowelbij de samenstelling van de inhoud als de versprei-

ding ervan. Hij stelde de vraag ofhet voor komendjaar weer zin had om een Friese

Molendag te organiseren. Het idee kreeg de instemming van de vergadering. In de orga-

nisatie willen meehelpen:

Piet Bootsma
Jan Coppens

Rien van Schayck

Aan het eind van de vergadering houdt de voorzitter nog een korte speech en dankt ieder-

een met wie hij in de afgelopen periode heeft kunnen samenwerken.

ll

Jaarverslag Gild fryske Mounders
1 998

Het jaar 1998 was een jaarwaarin de hist«rrischc hcslissing, genomen in het najlur vln
1997, gestalte moest gaan krijgen. De vraag was ol'hcl hcsluur in de nieuwe salncnsle l-

, ling als één bestuur op zou kunnen trcdcn. Tcrugki.jkcntl «rp tlc wcrkzaamhedcn van algc-
lopen jaar kan ik met een gerust hart zcggcn rlat hcl arrtwtxrrd instemmend is. Natuurlijk
zijn er wel verschillen van mening, maar hc:l hinrrcn he t bcsluur de nkt men aan he t gcza-

menlijk belang: het in stand houden van tlc Ijlicsc rrrolcrrs tkxrr hct oplcidcn van gckwali-
fi ceerde vrijwillige molenaars.

De eerste geslaagden die voor het examcn l)c Ilolllrrtlschc Molcrr zi.jn gcöxanrincerd, zijn
op de laatste ledenvergadering in het zonnctic gczel.

De afdeling Friesland heeft het aÍgelopcn.juul ccn iriurtirl aclivilcile rr gcplccgtl, waardoor
het aantal leerling-molenaars flink is lrrcgcrrorrcrr. l)c itlccrarr vlrr tlc opcnbarc lcsscn cn

de Friese Molendag zijn zeker voor hcrhalirrg vlthrrlr.
Methetaantalnieuweledenvoorhct(ilrMwil lrcl nicl cchl vkrltcn: virrral'nurlrl l99tl
hebben zich slechts 5 nieuwe leden aangcrrrckl.

Binnen het bestuur zijn na de laatstc lcdcnvcrgltlcring cnkclc rrrutatie s t.kxrrgcvocrd. Zo
heeft Bas Kalkman zijn voorzittersharncr ovcrgcrlirarr irarr l{ollrrtl l{ose rrkanrp, dic op zijn
beurt het secretariaat aan ondergctckcnrlc hccl't ovclgcrllagcrr. Ilcitlcn voclcn zich nog
wat onwennig in hun nieuwe Íïnctic cn zullcrr rlc ccrslkorrrcrrdc ti.jd nodig hcbbcn onr

daarin te groeien. Er zijn nog meer mulalics hinncrr hcl bcstuur: Sytsc Smits trcedt af als
penningmeester en stelt zich niet nrccr hcrkicshuirr. Voor hcrr in tle plaats stclt het

bestuur voor om Henk Woudstra te bcnocnrcn. livcrrccrrs aÍ'lrcdcntl zi.jn Johan Cn«lsscn

en Dirk Kamminga. Geen van beiden wil zich hcrkicshaar stcllcn. Roland Rosenkanrp is

ook aftredend, maar stelt zich herkiesbaar. Als rricuw hcstuurslid is Gerard Gremmé
benaderd. Hij stelt zich verkiesbaar. Voor dc vri.jkorrrcntlc l'uncties binnen het bestuur
worden dringend nieuwe leden gevraagd.

Met het Gilde van Vrijwillig Molenaars is ecn ovcrccrrkonrst be reikt over de gelijkstel-
ling van het Friese diploma met het Hollandsc: ictlcrc li'icse geslaagde die lid is van het

GFM en geen dubbellid is, krijgt van de Vcrcnigirrg l)c Hollandsche Molen een certifi-
caat toegestuurd waarin De Hollandsche Molcn hct F'ricsc diploma gelijkwaardig acht
aan het Hollandse diploma.
De stage gaat veranderen: mede op voorstel van hct bcstuur wordt de stage gesplitst in
twee delen: aan het begin van de opleiding konrt cr ccn soort 'snuffelstage'. Tegen het
eind van de opleiding wordt het accent van de stage verlegd naar de voorbereiding van
het examen.

Met het bestuur van De Fryske Mole is overleg geweest. De uitkomst van het overleg is

dat het bestuur van De Fryske Mole zich nogmaals vierkant achter de samenwerkings-
overeenkomst met het Gilde van Vrijwillig Molenaars en De Hollandsche Molen stelt.
Hiermee is eigenlijk de weg naar een status aparte binnen Friesland afgesneden.
Al met al was het een jaar van aanpassen aan een nieuwe situatie. We willen het jaarw.g. Peter van der Gaag, secretaris
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1999 gebruiken om weer een aantal nieuwe activiteiten op te zetten. Een daarvan zal

beslist weer zijn het organiseren van Openbare lessen. Ook de Friese Molendag is weer

in voorbereiding, terwijl al hard gedacht en gewerkt wordt aan het 25-jarig jubileum.

P. J. van der Gaag, secretaris 

-
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8148 AR V/itmarsum
8561 EK Balk
9851 AG Burum
9851 AS Burum
9084 BA Goutum
9851 AE Burum
8629 ED Scharnegoutum

8925 LJ Leeuwarden
8502 BK Joure

NIEUWS VAN DE STICHTING

"I)e l.-ryske Mole"

De Steenhuisterpoldermolen
De Hollandsche Molen te Amsterdanr sluurrlc ons hcricht over de actic Vicr
Windstreken. Per 31 december 1998 bcdrocg hct rrctlo sirltkr van dc loterij en firndscn-
werving onder de leden f 74.866,56. Het bcstuur bcsltxrl hir:rna dc nctto opbrengst aan te

vullen tot / 100.000,-. Daarna kwam nog .f 6.250. hi n nc rr zo<lal dc act ic in totaal

f 106.250,- heeft opgebracht. Dit bedrag is irr vicr gcli.jkc l)arlcrr ()vcr de vcrschillcndc
molens verdeeld. Voor de restauratie van gcnocrnrlc rrrolcn is tlus ./ 2(r..5(r2,.50 bcschik-
baar gekomen. Daarnaast heeft de stichting uil rlc nritltlclcrr van tlc M.A.O.('. (irlvin van

Bylandt Stichting een bijdrage van .f 5.(XX). onlviurllcn.
Inmiddels zijr,de begrotingen bijgcstcld cn zal hirrncnkorl nrcl dc gcnrccnlc ovcrlcg
plaatsvinden waarna op korte termijn t.lc rcslauratic vln sllrl klrr gaan.

Samenwerking Steunpunt Monumentenzorg l'ryslíin
Op 8 januari j.l. vond in het provincichuis dc orrtlcrtckcnirrgplaals van dczc sarncnwcr-
kingsovereenkomst. Het doel is onr gctlurc:rrtlc tlc ti.jtl van tlczc ovcrccnkor.nst met clkaar
samen te werken teneinde gezanrcnli.ik ccn Irrics slcunl)unl nr()nunlcntenzorg nxlgelijk te

maken, met als doel de kwaliícit vun bclcirl crr uilvocringsprakti.jk tcn aanzicn van dc
monumentenzorg te verbeteren door:
* facilitering en nadere vormgeving van dc dccc:rrlralc oh.lcct-gcrichte monumentenzorg,
* bevordering en ondersteuning van intcgraal gchictlsgcricht cultuur-historisch kwali-

teitsbeleid;
* intensivering van de rol van elke betrokkcn partncr;
* vergroting van de effectiviteit en kwalitcit vlrr tlc huidigc inspanningen van de ver-

schillende factoren.

Molen VijÍhuizen te Hallum
Op 7 decemberj.l. ontvingen wij van de presidcnt van de rechtbank het verlossende
woord. Na bijna 3 jaar van corresponderen cn ovcrlcg bcsloot de president dat het ver-
zoek om een voorlopige voorziening werd toegewezen en de schorsende werking van het
bestreden besluit werd opgeheven. Op I 9 januari j . l. werd de molen verkocht voor de
symbolische prijs van f l,- aan de Stichting Aylvapoldermolen te Bolsward. Binnenkort
zal de molen worden verplaatst naar zijn nieuwe plaats.

Molen Genezareth Kloosterpolder te Hallum
De nieuwe vijzel vordert snel en gehoopt wordt dat de molen op Nationale Molendag (8

mei) weer kan draaien.

Mutattes ledenlii st vanaf 18-10-98
tot 2-2-99

Nieuwe leden GVM
02939 5045 J. v.d. Heiden Verlengd Oosterend 14

02921 5053 G. Hiddema de Eker 4

02914 5080 D. v.d. Meer Fogelsanghstraat 1

02971 5017 J. G. van Bakel Keegensterweg 15

02916 5081 J. v.d. Meulen Heechhiem 15

02967 5082 M. Broersma Blijensteinstraat 6

G2972 222 F. Terpstra Zwettewei 68a

Nieuw adres
02895 5067 M. Lootsma

125 J. P. Bouma
Rooswinkelstate 50

Klamp 47

frlcelrnd \
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De Bullemolen te Lekkurn
Zoals t uit de pers heeft kunnen lezen is de gemeente Leeuwarden voornemens in de

Bullepolder grond aan te kopen teneinde hier in de toekomst een 400-tal woningen te
gaan bouwen. Inmiddels heeft de gemeente 123 ha aangekocht voor in totaal 18,9 mil-
joen gulden. Dat hier veel meer staat te gebeuren dan alleen maar het bouwen van 400

woningen kan ieder op zijn vingers natellen. Inmiddels heeft de gemeente op 270 ha het

voorkeursrecht gevestigd. Op 24 december heeft de stichting de gemeente gevraagd een

'molenbeschermingszone' in het bestemmingsplan op te nemen om de aanplant van

bomen, heesters en andere begroeiing aan banden te leggen. Voorts heeft de stichting
geclaimd dat de aanduiding 'open gebied' voor de gronden binnen een straal van 1500

meter van de Bullemolen wordt aangehouden. Verwacht wordt dat eind van hetjaar het

bestemmingsplan ter inzage zal komen.

Werkplaats Stichting De Fryske Mole
Onze werkplaats is verhuisd en bevindt zich thans in de houtloods van molen 'De
Zwaltw' te Birdaard. Inmiddels zijn de machines geïnstalleerd en zijn de dagelijkse
werkzaamheden hervat. Verwacht wordt dat nog voor de zomer de officiële opening zal
plaatsvinden.

De Bullemolen (2)

Tegen het verdwijnen van de Bullepolder als natuurgebied zijn diverse instanties in ver-

weer gekomen. Van Mevr. W v.d. Meer-Bijl, inwoonsters van Lekkum ontvingen wij
onderstaand gedicht.

A. Cramer

Ik ben de wind, de harde wind
Mijn kracht laat bomen kreunen

Zwiept water huizenhoo I
En brengt jou macht tot leven

Jij Bulle, mijn molenvrind

Wees welkom, welkom harde wind
Met jou meet ik mijn kracht
Mijn wieken draaien, kreunen, malen

Ik zwiep het water met mijn macht
Uit poldersloten en uit vaarten
Stuw mijn vijzel rond en rond

Ik ben de molen van de polder
Draag zorg voor't water in de sloot
En jij mijn vriend, de harde wind
Jij bent m'n bondgenoot

Mijn heerschappij, de Bullepolder
Omvat een uniek gebied
Een horizon van huizen en gebouwen

Plassen, polen zover je ziet.
Daar middenin, in weide velden

Sta ik, de Bull€, 't is mijn gebied.

Maar wilde geruchten, huade geesten

Zweven om mijn wieken heen.

Ik de Koning van dit land
Moet ik ten onder gaan

Ter wille van wat steen?

l,l' t't' tltln ttit't t't'tt tlit' ;.ir'l
llrtr ik ltit't' itt tlit t't'itl,\r' ltttttl
I \xtt' ttti.jtt t'ttitttlt', kntt'ltl ctt,sclttxtttltcitl
.ltti,t't ttllttt'r',q('('.1 (t(ut tlic,t'ltttl tttttt rlc ntttrl.

llcllt ttti.j rtti.jrr yritrrl tlc vyitrrl

.ltttt,q lr'(',q tlic kn'tttl( ;qct,tlt'n
l'.tt lttttt .jt .f't'i,r,t't' rtrlcnt tlv,rtlcn

llcllt rtti.j vrirtrlcn, hclp mij wind
Itcllt trti.j vttgcl,s, plunt en diercn
IIcIp mi.j mur,ycnkind

WunÍ ik hen de Bulle, de molen dat hen ik
Ik ben tle Koning van de Bulleplder
Dut is mijn rijk, dat is mijn gebied.

l5

Wijd is het veld nog bij de Bullemolcn

De Bullemolen

Ik ben de Bulle, de molen, de Bulle dat
ben ik
Ik ben de Koning
van de polder, de Bullepolder, dat ben ik.

Ik ben de bries, de zachte bries
Mijn adem koestert zacht en teder
Mens, dier, plant op al mijn wegen

Ik, de Bulle, lach om jou
Ga weg, gij zachte bries
Jouw adem kan mij niet bewegen

Jij kan mijn kracht niet doen ontstaan W.v.d. Meer-Bijl
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De benodigde vergunningen zljn ondertusscn vcrstrckt cn dc vergunning aan Ilrtrw 7.5

te Workum is verleend.
* Zodra de weersomstandigheden het toclatcn zal ccn bcgin worden gcnraakl rnt:t tlc

aÍbraak van de molen.
Hoe de verplaatsing wordt uitgevoerd is «rp dit rlonrcnt nog nict gchccl duirlcli.lk. lir is
gedacht aan verplaatsing door de lucht. Hct zal rlrg ccrr hclc klus worde n onr dit.jalr allcs
weer op zijn plaats te krijgen.
Op 9 november a.s. is het 40 jaar gelcdcn tlal rlc nrolcrr irr tlc hislorischc Àylvrrpolrlcr'
wegens warmlopen door brand verlorcn ging. l)c Sticlrtirrg 'Aylvapoldclrn«rlcrr' g:url cr
vanuit dat in ieder geval de vlag in het.laar 2(XX) in lop karr. l)t: v«xrrzittcr varr rlc sticlr-
ting gebruikt dan ook de historische wtxrrtlcn rrl zovt'el .irrlr: 'il sil wczc'.

Jierferslach 1998 tan
de Victor yn Wanswert

In 1998 binne der op de m0ne I 19,-5 ocrcrr lrrrt'hhroclrl. li:rrr tlc I l(),.5 oclcrr hirrrrc 55

oeren wërby de skroef 0nbelëst wurkc crr 5() ocrcrr hclist. Yrr 5,5 ocrcrt wic rlcr lc rttirr
wyn foar it wur§en mei de m0nc. l)cr is tkr irlllirrrrit'h nrirr lcoric hclrarrtlclc.

De mOne wurdt br0kt as lesnr0nc. Yrr il hcg.iirr lirrr l()()ll wicrrc tlcr tri.ic lclrlirrgcrr.
Learling Johannes Blom slaggc op l2.jurry ls rrrirrrtlcr. ()lrr 'c cin Íirn l99ll wicrrc rlcr
fjouwer learlingen.

Op 2 july is der iri nije skroef oanbrochl. l)cr is onrllirrl irr olr'«lcl.jicr nct r»ci irr skrocl'
wurke. Op 16 oktober is troch Hylkc Kl<xrstcrnuur yn tlc ka;r plcstik oanbrtrcht. lt rcidtck
fan de kap waard sa tin, dat it reinwettcr nct tc kcurcrr wic. Yn dc nraitiid ían | 999 sil dc

reidtekker de gatten stopje.

Trije kear yn 1998 is dielnommen oan dc icpcnhicrc lcsscn lirn it Gild Fryskc Moundcrs.
Dit wie op I I april, 20 juny en 26 septimbe r. l)it srrrict nochal wat publisiteit op. Op I I

april waarden opnames fan Omrop Fryslin Tillcvyz.lc rlakkc. In kameraploech Ían twa
man kaam làns. Dërneist hat Alex Bouma in lirto nrakkc dy't yn it Frysk deiblëd stie. Op
11 april wiene ek Johan Cnossen, de opliedingskonrnrissaris, cn Gerard Stockmann, m0n-
der fan de Klaarkampsterpolderm0ne oanwézich. Op 3 juny wie op de mtne te gast:
Henk Dilling, sjoernalist fan de Friesland Post. Mci dc Íirto's Ían Johan Witteveen is der
in ferhaal kaam yn it augustusntmer fan dit moanncblëd.

Op 12 maaie wie it m0nedei, mar ek tagelyk de iepening fan de Bartlehiemster fietsr0te.
De m0ne leit oan de r0te, dy't min eltse del 6Ílizze kin. Mear as fjirtich besikers ha op l2
maaie op de m0nepöle west.

Op l5 augustus wie in skeelerwedstriid organisearre fanít Hallum. De m0ne wie op de
eftergr0n 0nderdiel fan it barren, wat troch in parsefoto en tillevyzje fëstlein waard.

Er komt weer een molen in de
Aylvapolder

Stichting'De Fryske Mole'heeft het eigendomsrecht van de

'VijÍhuistermolen' bij Hallum overgedaan naar de Stichting
'Aylvapoldermolen'

Toen in 1980 het 300-jarig bestaan van de Tjaerdt van Aylvapolder feestelijk werd
gevierd, werd de gedachte om de molen te herbouwen weer versterkt. Dit leidde in 1982

tot de samenstelling van een kleine commissie die alle mogelijkheden naging om dit plan

te verwezenlijken.

. De overdracht vindt plaats door betaling van de symbolische gulden. V.l.n.r. de heren
Cramer, Boschma, Van Reeuwijk, Grunstra en Wind.

Meer succes had de stichting 'Aylvapoldermolen' die zich inmiddels al ruim 12 jaar

heeft ingespannen om weer een molen te plaatsen op de historische plek tussen Burgwerd

en Wommels. De poldermolen 'Vijfhuizen' bij Hallum kwam door bedrijfsactiviteiten
voor verplaatsing in aanmerking. Eigenaar De Fryske Mole vond bij de Stichting
'Aylvapoldermolen' een uitstekend molenerf waar de molen weer tot volle glorie zal

kunnen komen. De eigendomsoverdracht vond plaats op l9januarij.l. Met de overdracht

zijn een aantal verplichtingen aangegaan, o.a.:
* De molen dient na verplaatsing te worden opgebouwd en maalvaardig te worden

opgeleverd.
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Dit jier ha yn totaal sa'n 68 besikers by de mtne west. [k jou in tal plakken dër't min wei

kaam: Easterwalde, Ljouwert, De Westerein, Driezum, Sibrandah0s, Wurdum,
Minnertsgea, Terband, Dokkum, Burdaard en Holwert. In tal leerlingen fan de oare

mflnen as stagerinners en oare m0nders Ít Fryslen wiene ek gast op de Victor. M0nders

fan b0ten Fryslàn dy't làns kamen, wienen: Kees Vogel (De Weert, Meppel), Dirk-Jan

Abelskamp (Warnsveld) en Sytske Verheijen (Lattrum).

Feanwàlden, 1 jannewaris 1999 S.f erp de Jong

Kort Fries Molennieuws
De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naar de inventarisatie van "Friese
Molens". Een nummer met ster (*) verwijst naar het boek "De Windmotor als
poldergemaal in Friesland". Bijdragen voor deze rubriek graag schrifteliik aan
de redactie.

42. De korenmolen van Sexbierum, eigendom van Siebe Palttta, is in een nieuwe

restauratiefase beland. De oude betonvloer is uit de m«rlcn gesloopt en maakt
plaats voor een nieuwe, verwarmde vloer van zandsteen. E,r wordt verder gewerkt

aan een nieuwe expositieruimte en tenslotte hoopt Palma 'zijn'Korenaar' zoYeÍ

aan te pakken dat erna alles in de molen gemalen kan worden, van verf tot cacao-

bonen. De molen trekt jaarlijks zo'n 40.000 betalendc bczoekers. Vooral de

Bonnema-tentoonstelling lijkt een waar succes te zijn Ook bruiloften en andere

(familie)feesten zljn in de molen rnet aanbouw mogeluk. Palma weet zich gesterkt

rn zljn plannen door de samenwerking met het NUON en de CHN, de Christelijke
Hogeschool Noord-Nederland die in de naastgelegen Aeoluspyramide met haar

Technisch Doe-Centrum een gevarieerd educatief programma te bieden heeft. De

restauratiekosten van 'De Korenaar' zljn geraamd op / 280.000,-.

Coffectie:
In nummer 92 maakten we bij de herstelklus van de Marssumer poldermolen mel-
ding van de molenmakers van Tacoma uit Stiens. Dit moet uiteraard Bouwbedrijf
Kolthof BV te Stiens zljn. Onze excuses voor deze vergissing.
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Jubileum voor 'Penninga's Molen'
te Joure

Molenploeg 25 jaar actief
Koninklijke onderscheiding voor A. S. de Jong

Het was vrijdag 27 november 1998 feest in de.lousk:r korenmolen die gelegen is aan
de Molenweg en de Schipsloot. Het bestuur had rnolenaars, oud-molenaars,
bestuursleden, oud-bestuursleden, donateurs en vertcgcnwoordigers van diverse
overheden, instanties en bedrijven uitgcnodigd. Wi.i waren als oud-molenaar ook
uitgenodigd en waren er zodoende getuigc van hrrc rle rrrolcnpklcg na 25 jaar terecht
in het zonnetje werd gezet. Een verslag.

door Gerben I). Wiinia

Het was al in de namiddag toen de gcrxltligrlcn zich vcrzunrcltlcrr op rlc ccrstc zolder van
de voormalige Westzaanse papiermolcn. I lcl wls e ige rrli.lk ccn s(x)rt rclinic, want vo«rr

diverse aanwezigen was het jaren gclctlcrt rl:rt zi.j vool hct llltst in dczc rnolcn warcn
geweest. Oude herinneringen wcrdcn opgclrairkl, nr:r:rr r'r w:rs rr:rlrrulli.jk rrrccr. Zij warcn
niet voor zomaar een ontmoeting naar Jourc gckrkt. l)c hcrcrr A. I)i.ikstla, A.S. dc Jong,
P. Timmermans, A. van der WcrÍ'cn Il. Zuitlstra lrirtltlcrr ccn.jrrhilcunr lc vicrcn. 2.5 .iaar
lang hebben z1j zich inmiddels ingcsparurcn vrxr he I we lzi.ln vlrr tlc Joustcr wickendra-
ger. Voor een historisch overzicht vcrwi.jzcn wi.j n;riu lrt'l allikt'l 'Nicl zornaar ccn rnolen-
ploeg' dat we plaatsten in nummer 6tl varr dcccrrrhcr' l()()2.

Oprechte molenliefhebbers
We schreven toen al dat we te maken hchbcn rnct "t4trcdilr milcnli<,lhchhers dic utk wxtr
de Deelsmolen eenwarm plekje in hun hurt gtn'stntrnl hehlx'n". Tocn Penninga's Molen
in datjaar de eerbiedwaardige leeftijd van dric ccuwcn hcrciktc, betreurden we het dat die
mijlpaal niet feestelijk gevierd werd. Mct hct 25.iarig.juhilcurn van de oude garde op de
molen werd dat verzuim echter ruimschoots g«rcd gcnraakt nrct dc jubileumreceptie en de

daarop volgende open dag voor de Joustcrs. In zi.jn wclkonrstwtxlrd schetste voorzitter Jan

Coppens derijke (technische) historie. "Dt ttx'k»rst ligr rchter bij de jeugd", zo voegde
hij er later bewust aan toe. Vanaf het begin is dc rnolcn rxrk als opleidingsmolen in actie.
Daardoor konden hier voor verschillende plocgcn bclangrijke eerste stappen worden gezet
op het pad van de molenhobby.Zo ligt de basis van het vrijwillig molenaarsgebeuren op de

zaagmolen 'De Rat' te IJlst en op korenmolen 'De Weyert' te Makkinga bijvoorbeeld in
Joure waar de beginselen van het molenvak wcrden bijgebracht. Ook de eerste monumen-
tenwachters van Fryslàn werden hier ingewijd in de geheimen van het moundersgild. Zeer
terecht sprak Coppens dan ook zijn blijdschap uit over het feit dat er hier weerjonge
molenvrienden in opleiding zijn en dat de ploeg zowaar de beschikking heeft over een
enthousiaste, jonge leermeester in de persoon van Frank Terpstra.



. Popke Timmermans showt het
nieuw e molenpak. Voorzitte r
Coppens toont een cadeau van
bakkersproducten.
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Cadeaus
Voor de betrokken molenaars waren er toepasselijke

verrassingen, waaronder bakkersproducten, een boek

over de Elfstedentocht en een heus molenpak dat
door Popke Timmermans werd geshowd.

Buitengewoon waardevol was toch wel de verrassing

waarmee Plaatselijk Belang voor de dag kwam.
Voor een floodlight-installatie had zij diep in de bui-
del moeten tasten. Een druk op de knop is voldoende

om de lichten te ontsteken, zodat de molen voortaan

ook in het donker een opvallend baken in nieuw-
bouwwijk Skipsleat zal zrjn Voorzitter Boschma
van De Fryske Mole prees het bestuur van
Penninga's Molen met de opvallende woorden: " lt
spyt fis dat wy net wat molen huyt kinne oan in stich-
ting saas Penninga's Molen". Als grootste molen-
stichting heeft De Fryske Mole het buitengewoon
moeilijk om de belangen van al haar molens te kun-
nen behartigen. Haar wiekendragers liggen immers
vaak erg afgelegen, buiten het gezichtsveld van de

grote menigte. In dat opzicht hebben molens als de

Jouster korenmolen een beter uitgangspunt, waarbij
vooral de goede buren voor veel goodwill zorgen!

2t

was toch wel opvallend hoeveel aandacht rncl nilnlc dc burgcmcester vcror hcrn harl. Nicts
vermoedend was hij naar voren geroepen onr uitcindcliik tc horen tlat juist hii v<x»'zi.jrr vclc

inspanningen werd bekroond met ecn konirrkli.ikc orrrlt'r'st'lrt'itlirrl', rlit' lrulge rrrccslcr Kuipcr
van Skarsterlàn hem namens de koningin oPsl^-ltltlt'. I )t' llrrl'.t'rrrt't'slt'r' rrrtÍ ivcctlc tlc orrtlcr-
scheiding met de woorden dat mensen als I)c .krrrg l:urgrltrlig icls vrxrr tlc gcrrrccrrschap hch-

lrt'rr lrt'lt'kt'rrtl V:uurl lrct hcgin is hi.j bi.f dc:

;llot't' ('n tlt't'rl ilr l()J6 t:xlllllLlt o1t rlc
'/,;t;rutlijkst' kr)r't. nrrrolcn 'l)c IJlcckc I)rxltl'.
llt'lrrrlvc tl:rl lri j lrls lclicl' l-rcnrannilrgslid clc

rnolt'rr l:r;rl tlnririerr crr nralcrr, hc:r:l't hi.y ook
rittirrp, irr llt'l bcsltrrn'vlllr rlc slichting
I'cruringrr's Molclt. tli.i hccl't tcvct'ts cctr
iuurlrrl iru'cn zitting gchacl in hct bcstuur
vrur lrt'i ( iiltl Iiryske Mounclers. Bovcndien
zcl lr il rich irr vooi dc vccnpoldcrntolcrr
alur hcl l)s:L:l irr Vcgclinsrxrrd.

ln r,i.jrr tlankwoord betrok De Jong echter
tltritlcli.jk tlc collega's zonder wie hij zich
rr irruncrr,o had kunnen ontplooi en. Z<t

s;lrcckt nret name de positieve groepsgeest
Ircrn crg aan. Hij sloot zijn dankwoord

grappend af met de woorden: "No is de molc kcninklik". Onder de aanwezigen klonk daarop
al voorzichtig de reactie: "Straks wurde se noch hof'leverancier". Als een majestueuze, ver-
lichte reus pronkte de molen in het duister van de avond toen de genodigden huiswaarts
keerden. Er was een nieuwe, feestelijke bladzijde toegevoegd aan de rijke molengeschiede-
nis van deze grootse korenmolen.

Koninklijk
Al een hele poos had vrijwillig molenaar Anne de Jong de sprekers aangehoord en het

Anne de Jong (rechts) in afwachting van de versierselen, terwijl de regionale televisie
klaar staat om de onderscheiding vast te leggen. Dit zal vast en zeker de eerste
koninklijke onderscheiding geweest zijn die op een historische molenzolder is uitge-
reikt.

. Een trotse Anne de Jong met onder,st'hri-
ding naast een in de vreugd gez,eÍ molctr-
model

. Een prachtige ets was er voor Anc I)i.jkstrtt ( ti't'ltl,t') t'n Ilttt'tn /ltitl,vlt'tt (litrks').
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Molen Windlust te Noordwolde
dertig jaar bij De Oosthoek

door Hendrik Hachmer

Afgelopen jaar was het precies dertig jaar geleden dat molen 'Windlust' te
Noordwolde door een erfenis in de schoot van Stichting De Oosthoek werd gewor-
pen. Tot nu toe heeft deze stichting altijd alle zeilen bijgezet om de molen in goede

staat voor het nageslacht te bewaren. Op zich liikt dit niet zo bijzonder. Er zijn in
Nederland immers tientallen stichtingen en verenigingen actief die zich inzetten
voor molenbehoud. Het bijzondere is dat Stichting De Oosthoek geen molenstich'
ting is, maar het overkoepelende orgaan van alle verenigingen in Noordwolde.

Molenaar Sytze Timmerman, zelf fervent voetballiefhebber, liet bij te stament de molen,

enige aandelen, obligaties en landerijen na aan deze stichting. Timmerntan had de hoop

dat De Oosthoek de molen voor het nageslacht zou bewaren. De Oosthoek kreeg met de

erfenis weliswaar een begin jaren zestig gerestaureerde molen in handcn, rnaar 'Windlust'

was bepaald niet draaivaardig.

De stichting kwam er achter dat de toen uitgevoerde restauratie wegens drastische bezui-

nigingen niet zo ingrijpend was geweest als verondersteld. Een vollcdigc rcstauratie was

eind jaren vijftig geschat op een slordige twintig mille, een voor die tijd lirrs bedrag waar

beginjaren zestig, om kosten te sparen, flink in werd geschrapt. De ntolen werd niet
maalvaardig opgeleverd, maar voor 'de pronk'. Bovendien werden divcrsc oude onderde-

len van andere molens gebruikt. Zo komt het huidige bovenwiel van 'Windlust' uit de

korenmolen van Jutphaas aan de Maas. (Nieuwegein).

De stichting kreeg er met de erfenis een hele zorg bij. Al in 1968 bleek dat één van de

wieken op sommige punten was doorgeroest. Bovendien was de as verzakt. Werk aan de

winkel voor de stichting. Penningmeester Gerrit Schnoor liet er samen met zijn broer
geen gras over groeien. Zij vonden molenmaker Medendorp uit Zuidlaren bereid om zich

zonder winstoogmerk voor verdere restauratie van 'Windlust' in te zcttcn. De gebroeders

Schnoor waren meerdere vrije dagen in de molen te vinden. Medendorp adviseerde de

stichting bij de langzaam voortgaande restauratie. Diverse personen uit het dorp droegen

een steentje bij. De plaatselijk smid leverde ijzerwerk, een timmerman houtwerk en korf-
balclub Leonidas maakte de molen geheel schoon.

Zondag 1 1 juni 1972 was het dan zover. In de Leeuwarder Courant van donderdag 15

jwi 1972lezen we:
"Noordwolde - Het dorpsbeeld van Noordwolde veranderde 4tndagmorgen plotseling en

riep herinneringen op aan vroegere jaren. Zoevend maalden dc wieken van molen
Windlust door de lucht, maar helaas hebben maar weinig ingez.etenen dit imposante

onverwachÍe schouwspel gade geslagen. De gebroeders Schnoor vormden meester
Molenaar en leerling. Wie leerling was of meester kwam niet uit, maur een feit was dat
Windlust draaide. De wieken die enigszins beschadigd waren, ziin hersteld. Vandaar dat

23

men de Nederlandse driekleur dit weekend in top van een der wieken had gestoken.

Hopelijk kan men zover komen dat de molen eens per week enkele uren gaat draaien".
Al met al had men vanaf 1968 een slordige negen mille aan de molen verspijkerd.
Schnoor vond dit toentertijd niet zoveel geld, aldus een plaatselijke krant, men ontving
immers Í 800,- per jaar voor onderhoud. Waar het Noordwolde helaas aan ontbrak was

een echte molenaar.

ï
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. De molen tijdens de Friese Molenmiddag van 20
september 1997.

Vrijwillige molenaars
Toch wilde men op de eerste
Nationale Molendag van Nederland
van de partij zljn. Hulp werd inge-
roepen van oud-molenaar Kees
Wierda. Met zijn hulp draaiden de

wieken de gehele dag. Ook in de

.jarcn '7 4, '7 5 en '76 was hij tijdens
Nationale Molendag van de partij.
In 1916 werd Sake Bergsma de

vaste vrijwillig molenaar van
'Windlust'. In de beginperiode
werd hrj bijgestaan door vrijwillig
molenaar Henk Velkers. \il/ierda

kwam nog één keer kijken en zag

het enthousiasme van de mole-
naars. Het ontlokte hem de uit-
spraak " Ik zie dat de molen in goede

handen i,s " en nam afscheid van de

molen en de nieuwe vrijwilligers.
Wierda kreeg gelijk.
Vanaf 1976 draait de molen bijna
elke zaterdag. Ook op feestdagen
werd en wordt regelmatig een zeil-
tj e b ij g e zet. Na het vertrek v an

Velkers werd en wordt Sake
Bergsma regelmatig geassisteerd
door Oscar Bosselaar en Hendrik

Hachmer. Momenteel loopt de jonge Gerrit Punter, zoon van de plaatselijke rietdekker,
bijna elke zaterdag mee om alvast enige basiskennis op te doen. Ook hij wil in de toe-
komst de cursus vrijwillig molenaar volgen.
Sake Bergsma behaalde zijn diploma op 14 mei 1976 op molen 'De Onderneming' te
Witmarsum. Toentertijd was het een vrij uniek examen omdat het één van de eerste exa-
mens van het landelijke gilde in de regio was. Mevrouw Muijsken en de heren Mallisse
en Van Vliet namen het examen af. Johannes van Tilburg, de instructeur van Sake, was

met medekandidaten Gaatze van der Beek uit Mamrm, Henk Velkers uit Heerenveen en

Cor de Vos uit Akkrum ter'voorbereiding van het examen al enkele keren bij molenaar

'Ïl'

r
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Sierkstra van 'De Onderneming' op bezoek geweest. De

ten het diploma. (zie ook De Utskoat nr. 3 - red.)

l4e behaalden alle vier kandida-

Bekroning
Voor Stichting De Oosthoek bleek
de komst van Sake Bergsma een

bekroning van het werk. Men had
er immers vanaf 1 96 8 naaÍ
gestreefd om het dorp een regelma-
tig draaiende molen terug te geven.

Welnu , deze wens werd volledig
vervuld. Bijna geen zaterdag wordt
overgeslagen, of het nu 30 graden
boven nul is of 10 graden onder
nul, de molen zal en moet bij vol-
doende wind draaien. Molen
Windlu st zal overigens één van de

weinige molens in Nederland zljn,
die al vanaf het begin op Nationale
Molendag draait!!! Geen molendag
wordt of werd overgeslagen.

De komst van de vrijwillig mole-
naar bracht natuurlijk ook kosten
met zich mee, of liever gebreken
die tijdig door de vrijwilligers wer-
den ontdekt. Lekkage van de kap
werd regelmatig voorkomen. Het
rondsel van de steenspil werd ver-
nieuwd en het slippende luiwerk
beter gangbaar gemaakt. In de
periode I99I tot en met 1994 werd
bijna de gehele stelling, inclusief schoren vervangen, de trap naar de maalzolder weer op

de oude plaats gezet en de bijbehorende schuur opgeknapt. Al eerder was het stukwerk
op de eerste verdieping en de maalzolder bijgewerkt.
De biotoop werd begin jaren '80 enorm verbeterd toen op een windstille zaterdagmorgen

in één keer, met de hulp van de buurman van de molen, alle hoge, dicht bij de molen
staande bomen op onverklaarbare wijze omlagen. Stormschade? We weten het nog steeds

niet. Wel weten we dat het in die tijd bijna niet meer verantwoord was om met de molen

te draaien. De in 1960 aangebrachte tweedehands roeden waren totaal verrot. In 1980

werden deze roeden daarom door de firma Westra voor / 35.000,- vervangen door
Derckx roeden. Van de gemeente ontving de stichting toentertijd Í 32.000,- voorschot.
In 1983 werd de h l92l door molenmaker Ten Zijthoff uit Deventer geplaatste ruw-olie-
motor van de firma SleB & Rossman uit Kassel gerestaureerd door Imke Dassen uit Boyl
en Jan de Vries uit Noordwolde. Sinds die tijd is de motor elke Nationale Molendag in

. Wethouder Veen huult samen met Sake
Bergsma de vang op. (fi»o H. A. Hachmer).
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bedrijf. In de toekomst hoopt men ook het bijbehorende koppel maalstenen weer gang-

baar te maken. Oscar Bosselaar heeft inmiddels alle kammen van het oude aandrijfwiel
vervangen.

Tijdens eenjanuaristorm in 1990 liep de molen forse schade aan de fokken op. Een groot

deel werd door de wind weggeblazen en kwam bij de buren in de tuin terecht. Voor

/ 18.500,- werd door molenmaker De Jong nieuwe fokken aangebracht. Bovendien
kreeg de molen voor het eerst mechanische remkleppen. Tot die tijd waren de remklep-

pen niet meer dan een soort uitzetdeurtjes geweest die met dakraamhendels (!) door de

molenaar zelfopen en dicht moesten worden gezet.

De grootste restauratie voor de Stichting kwam in 1996. De molen kruide al jaren enorm

zwaar en de burgemeester was totaal verrot. In I 995 zag het er zelfs somber uit voor
'Windlust'. Restauratiekosten werden krentertijd op / 96.(XX),- gcschat. In het kader van

het meerjarenprogamma restauratie monumcntcn wildc clc gcmccntc Weststellingwerf
niet eerder dan in 2004 extra middelen ter beschikking stellen. Mcn zat namelijk ook met

de meer dan zeven ton kostende restauratie van de NH kerk te Schcrpenzccl in dc maag.

Dankzij lobbywerk van Stichting De Oosthoek wist men uiteindelijk dc nrccrdcrheid van

de raad zo veÍ te krijgen dat men met andere middelen de restauratie van 'Windlust' naar

voren kon halen. Verder draaien was immers in verband met het verder verzakken van

de as onverantwoord.

Restauratie
Op 25 maart 1996 was het dan eindelijk zover. Het startsein voor de restauratie werd
gegeven. Voor het eerst zou de molen op een molendag niet draaien, maar vrijwilliger
Sake Bergsma was wel van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bij de molen aanwezig

om tekst en uitleg te geven aan bezoekers.

Molenmaker Hiemstra verwierf de restauratie-opdracht. De nog immer actieve Gerrit
Schnoor en Sake Bergsma waren niet bij dc restauratic weg tc slaan. Schnoor hield zelfs

een dagboekje bij.
Op 9 april werd de kap van de molen gehaald. Bij inspectie door de Rijksdienst voor
Monumentenzorg bleek dat de rietkap vervangcn rrrocst worden. Schnoor schreef op l8
aprll: "Offertes gevraagd voor rietdekken". Op 7.iuni lezen we'. " Daar rietdekkers
(gezien hun drukke werkzaamheden in de houw (huh)) nict o1t ons stonden te wachten,
paste het deze mensen eerst nu om een aanvang tc mukt'n en werd het oude riet verwii-
derd 17 juni. Erwordt een aanvang gemaakt met hct opnieuw dekken van het riet. De

firma Kleinjan uit Den Ham voerde dit werk uit".
Op 27 juni werd de kap weer geplaatst en met een kraan werden nieuwe maalstenen

ingebracht.
"23 augustus - Met Durk en Jan (Postema, hah) wordt de 4 meter lange vlaggenstok
terug geplaatst. De beugel hiervoor is door Eppie Landman op de juiste maat pro-deo
gemaakt. De molen is nu maalvaardig. Er moet nu eerst Serst worden gemalen, maar bij
gebrek aan de nodige wind gebeurd dit later.
30 augustus - Durk zet de laatste puntjes op de i. Geprobeerd te malen - N.W. wind,
maar de wind viel steeds weg".
September 1996 was het dan zo ver. Vrijwillig molenaar Sake Bergsma kon voor het
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eerst malen met nieuwe stenen. Eén van de oude stenen werd het j aar daarop, tijdens
Nationale Molendag, als blijk van waardering voor twintig jaar vrijwillig molenaarschap

door de stichting aan Bergsma overgedragen. Sindsdien siert de steen de voortuin van
zljn woonhuis aan de Archimedesweg te Heerenveen. Penningmeester Gerrit Schnoor
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. Molen 'Windlust' naar een oude hout- of linoleumsnede van Jan A. Bakker.
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ontving de andere steen als dank voor zijn meer dan veertig (!) jarige inzet voor stichting
De Oosthoek. Voor Schnoor overigens de tweede huldiging dat jaar, want hij was al eer-

der door burgemeester Remco Heite geridderd in de zesde graad van de Orde van Oranje

- Nassau.

Heropening
Tijdens de opening ontving Sake Bergsma uit handen van Ina Martens uit Leek, namens

de Vereniging De Hollandsche Molen, het l'el begeerde weerstation. Molenmaker
Hiemstra schonk een gebrandschilderd glas en ccn cnvclop met inhoud.

De officiële heropening van de molen vond plaats op zaterdag 24 mei 1997 . Op die dag

werd de vang van de molen gelicht door wethouder Luuk Veen. Hij had zich tijdens

raadsvergaderingen altijd sterk gemaakt voor een anderc financicringsvorm van de res-

tauratie. Uiteindelijk werd mede dankzij een bijdrage van / 67.000,- uit het fonds voor
stads- en dorpsvernieuwing een groot deel van de restauratie gefinancierd. Onder het

motto: "Laat onze molen draaien" voerde Stichting De Oosthoek een succesvclle actie

onder het bedrijfsleven om het gat te dichten. Het streefbedrag werd zelfs overtroffen.

Geen luxe, want de restauratiekosten kwamen hoger uit dan begroot. De stichting bewees

maar weer eens dat ze als niet-molenstichting zeker de belangen van de molen weet te

behartigen. Als blijk van waardering voor het werk had De Hollandsche Molen al eerder,

op 4 maart 1995, de Oorkonde voor Vernuft en Volharding uitgereikt aan De Oosthoek-

We hopen dat de molen de eerst komende jaren weer volop kan draaien. Voor de stich-

ting De Oosthoek, vrijwillig molenaar Bergsma en Oscar Bosselaar overigens geen teken

om stil te gaan zitten en naar de draaiende wieken te kijken. Nieuwe stellingdeurtjes lig-
gen al weer te wachten op vervanging van de oude, verrotte deuren. Ditjaar zal het hek-

werk van de binnenroede worden verwijderd en molen "Windlust"?, die draaide door, op

naar de volgende dertig jaar met stichting De Oosthoek.
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Molenvriend KamermAn
een bijzondere eend in de Friese

molenbijt

We begeven ons op maandagochtend 7 december 1998 op weg naar Oldeberkoop
om de bijna 82-jarige molenvriend J. A. E. Kamerman eens voor de lezers aan het
woord te laten. \ile rijden door een ware'kerstkaart' naar dit prachtige brinkdorp
in een van de fraaiste delen van Fryslàn. Een laagje sneeuw heeft de wereld hier
omgetoverd in een vroeg wintersprookje. In Oldeberkoop wacht Kamerman ons
reeds op en gaat ons vervolgens voor naar zijn mooie woning. Deze niet-Fries voelt
zich in onze provincie thuis als was het zijn tweede vaderland. Niet deze voorliefde
voor ís lleitelàn lokt ons, maar zijn buitengewone bezieling voor alles wat MOLEN
is. \ilie Kamerman ooit meemaakte in de stands van het Gild weet zo langzamer-
hand wel hoezeer hij gegrepen is door het molenvirus. Een impressie van een bij-
zonder molenbezoek aan een gedreven molenvriend.

Op de gang valt meteen al op dat we met een echte molenvriend te maken hebben.
Molenfoto's, schilderijen met molens, molenborduurwerk van zijn enkele jaren geleden
overleden vrouw en in de tuin twee mooie, zelf geconstrueerde Zaanse spinnen die aan-
geven waar de wind vandaan komt die er overigens vandaag niet waait.
Wat heeft deze oud-Deventernaar eigenlijk met molens, zo vroegen wij ons af. Op 12

april l9l7 kwam hij als zoon van een loodgieterspatroon op de wereld. Met molens had
dat vak weinig van doen. Nee, dan zijn oom van moeders kant. Die was vertegenwoordi-
ger in granen. " In de dertiger jaren mocht ik wel eens met hem mee. Toen had ik plaatjes
moeten maken. Prachtig man hoe die oude molens toen nog in bedrijf werden gehouden" ,

zo vertelt hij.

Document
De tijd was niet best. De laatste mulders die het nog met windkracht moesten verdienen,
hadden nauwelijks geld voor onderhoud. Alles zag er oud en doorleefd uit. Zeilen waren
weet ik hoe vaak al opgelapt en geld opzij leggen voor een noodzakelijke opknapbeurt
was er niet bij. Tenminste, meestal niet. Op het bureau van De Hollandsche Molen regen-

de het in die tijd klaagzangen en slechts mondjesmaat kon er wat bereikt worden. De
wind leek als energiebron afgedaan te hebben, alle wiekverbeteraars ten spijt. Toch was
het die tijd die Kamerman goed is bijgebleven. Gelukkig prijst hij zich dan ook met de
vele foto's in zijn molenverzameling die de herinnering aan die 'goede oude tijd' bewa-
ren. Het meeste fotowerk dateert echter uit dejaren 60 en 70. Een waar document, ook
waar het onze eigen provincie betreft.
"Als jochie van 14 jaar kwam ik hier al op de ftets naar jeugdherbergen. l,ater kwam ik
terug met vrouw en carayan en logeerden wij op het erf van de schoonzoon van wijlen
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Jan G. de Beer, de bedenker van de naam van ons molenblad. Een prachtige tiid hrh ik
daar gehad. De Beer was ook een bijzondere molenvriend met wie ik graag, ttver de

molens en de molenaars sprak."
Natuurlijk werd er veel gefotografeed.Zljn kunstcnaarsoogzagveel moois in de Friese

wiekendragers die duidelijk op hun retour waren en die een moeilijke tijd tegemoet zou-

den gaan wanneer de overheid niet in de bres zou springen voor dit waardevolle ertgoed.

Met veel gevoel voor kleur, details en compositic wcrdcn die impressies op de gevoelige

plaat vastgelegd.
" Ik nam altijd de tijd voor het maken van e<'n .litlo. lk blt(' rustig een uur wachten op het

juiste moment. Mijn vrouw werkte eraan nu't. Zii luul txtk ullc geduld. Voor de zekerheid
had ze altijd een leesboek mee, want je wist t,uktr il.)()i1."

Een fraaie verzameling molenfoto's uit hct hclc Iantl is hct rcsultaat. Op 50 molens na

heeft Kamerman ons ca. 1000 molens tellcntlc rratiorrllc wickcndragersbestand compleet.

Een bijzonder kaartsysteem geeft herrr in ccrr oogopsltg tluidclijkheid over het aantal

foto's dat hij van een bepaalde molen hccli gcrulakt cn wililr hi.l die terug kan vinden in

zijn ringbanden.

Modelbouwer
We maken een rondgang tkxlr zi.j srluakvol ingcriclrlc wonirrg. Overal zijn de sporen van

het molenvirus zichtbaar.
"Het zijnde goede dingen dit ik hicr nttr luttr,q.. Mtutr ik lx'tr tut14 tret nict nutfunuur Di.ik

uiÍ Groningen. Die hangt ook olle,s o1t tlc v't'."
Kamerman wijst op een stuk molcrrwick, ll'korrrslig vlrr hct hckwcrk van de Kalenbergse

. Kamerman bij zijn molenpronkstuk.
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.Wicher' uit 1982 en ook ligt een oude kam van de Deventer 'Mölle van Lammers' op

een kast bij te komen van alle geleverde inspanningen. De in 1879 gebouwde molen is

reeds sinds 1961 ter ziele,maar dit onmisbare stukje drijfwerk leeft voort in de verzame-

ling van Kamerman. Ik moet me vervolgens goed vasthouden bij het betreden van de spe-

ciale molenkamer, aldus het advies van de op en top molenvriend. Aan de zolder hangt

de stofzak uit de molen van Welsum maar bovenal prijkt hier het model van de wipmolen

'Bonrepas', het resultaat van tienjaar noeste vlijt en molenliefde.

"Ik ben er 1o vaak geweest om alles heel precies op te meten. De details kloppen dan ook

precies. Tel de traptreden maar na. Het ziin 3 j."
we geloven hem graag en kijken vol bewondering naar zoveel fraais. Na een druk op de

knop blijkt het gaande werk zowaar in beweging te komen. De wieken draaien en het

scheprad maalt het water rond in een circuit. Prachtig. Geen wonder dat Kamerman met

dit model de ereprijs met lof van de jury in de wacht sleepte toen in 1978 een wedstrijd

gehouden werd in het Betuwse Buren.

Opmerkelijk is de wrjze waarop het riet
waarheidsgetrouw is geïmiteerd. Twee

soorten verf werden voor dat doel
gemengd en met een haarkam aange-

bracht. De molenzeilen op de wieken
werden speciaal vervaardigd door ztin
inmiddels overleden vrouw. Dat geeft

het model in de ogen van de molenbou-

wer nog meer emotionele waarde.
Kwaad wordt hij echter wanneer het

model van de Jouster spinnekoP 'De

Groene Molen' ter sprake komt. Het
was een schitterend bouwwerk, zo

groot dat men de stellin g zelfs kon
betreden.
" Ik heb hem destijds uitgeleend aan de

Flevohof, maar ik kreeg hem kaPot
terug. Dan kun je wel huilen."
Onbegrijpelijk dat zotets kon gebeuren

met een stuk ambachtelijk vakwerk
van de hoogste orde. Slechts foto's in
het fraaie album vol molenmemoires
brengen dit pronkstuk terug in de her-

innering.

Creatieve veelzijdigheid
Het zijn echter niet alleen molens die de kamer sieren. Met veel vakmanschap vervaardigde

hij ook prachtige miniatuurkarren waaronder oude boerenwagens en een scharensliep. Het

tekent de veelzijdigheid van Kamerman die hiervoor inspiratie opdeed in de musea van de

Aldfaers Erf route in de gemeente Wtnseradiel. Ook de tekenpen hanteert hij vol overgave

. Een historische foto uit de verzomeling van
Kamerman, gedateerdiuni 1968. De afge-
beelde molen lag aan de oude weg naar
Dokkum, even buiten Birdaard aan de

opvaart naar "Het SpookhLtis". Graag zou
Kamerman meer willen weten over deze
molen. Wie helpt?
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en de resultaten zijn wederom bewonderenswaardig. Het zal de lezer niet verbazen wannccr

met name windmolens aan het tekenpapier worden tocvertrouwd.
Noodgedwongen werd Kamerman destijds loodgicter mct tien man personeel. De laatstc

tijd, na verkoop van de zaak, kwam hij echter in tlc huilcndienst van uitgeverij Kluwcr. Dit
werden mooie jaren want hij kon nu z'n creativitcit cindcliik kwijt in z'n werk.

Het ligt voor de hand dat zo'n duizendpoot ook hct tc:rrcin van de molenaarsopleiding ging

bewandelen. In de jaren 70 leste hij in Olst op 'lliikkt:r's Miille '. Hij prijst zich gelukkig ntct

het feit dat hij door die opleiding zoveel lechnischc kcnrris ovcr ntolens heeft opgedaan. Dic

kwam hem ook buitengewoon goed van pas hi.i hcl ttxxlclhouwcn.

. Molensteentjes als tafel in gebruik. Let op tle inge-
lijste foto aan de muur. Kamerman muuktc dez,e

creatieve kiek van de schoenen van molenmake r
Durk Posthumus bij de molen te Oudega.

'l'cntrxrnstelling

lrigcnli.jk is de woning van
Kunrcrrnan een grote molenten-
Ioonste lling waarbi.i aan elk
v(x)r'wcrp wel een verhaal vast-

r,it . '/,o drin ken we een kop kof -

l'ic, conlpleet met gebak !, aan

ce lr tlrlcl clie uit twee nlaalstenen

bcslual. Hot zi.jn klcinc steentjes

tlic ooit dicnst hebben gedaan in

ccn l)cpcrn'lolentje in de Zaan-
slrt'e k. tli.j kreeg ze cadcau na

:rl'loop van ccn tcnt«lonstelling
lclr l'»rlc van het herstel van de

I )e vcrrk:r' zailgÍnolen.

Wckcnlung had hi-j daar elke
lrvorrtl gcstaan om bezoekers te

irrlonne:r'cn. De stenen zijn wel
t:crr lrccl bi.iz«ln«Iere herinnering
lurn tlic gct«xlnde inzet.
'/,i.itt inz,el voor het Gild tijdens
Iurar activiteiten was voor ons

rcdcn dcze bescheiden molen-
vricnd eens nader aan U voor te
ste llen. Het was ons een genoe-

gcn hem te mogen bezoeken.
Veel te vroeg moesten we
helaas al weer afscheid nemen.

Er waren die dag nog meer
zaken te doen. Het witte winter-
landschap ging langzaam over
in een groen najaarslandschap.
Wat kan Fryslàn toch mooi zljn.

Gerben D. Wijnja
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Excursie leerlingen en leermeesters
van het Gild Fryske Mounders

november 1998
om half negen vertrokken we met een kleine veertig mensen richting Noord-
Holland. Het vroor een beetje maar de zon scheen en het was schitterend weer,
alleen de wind (kracht 2 hooguit 3) had wel harder gemogen.

Het Rode Hert te OudorP
De eerste molen was 'Rode Hert' te oudorp (gemeente Almaar). Dit is een ín 1925

gebouwde en als korenmolen ingerichte achtkante bovenkruier met stelling. Wanneer ik
het boek Molens in Noord-Holland erop nasla lees ik:

'In 1620 werd door het stadsbestuur van Alkmaar aan Laurens Pieterz. toestemming ver'

leend om op eenweitje buiten de Friesche Poort, aan de steenplaaÍs in de bocht een olie'

molen te bouwen. In 1685 was deze molen al geen oliemolen meer, maar werd hii
genoemd als volmolen. Na het in verval raken van de lakenfabricage werd aan het

bedrijfnog een snuiJkapperij toegevoegd. De volmolenbrandde in 1817 afenwerdver-
yangen door de in dat jaar te Zaandam-Oost afgebroken pelmolen'De Dordtse Maagd'.

Deze werd te Oudorp als pelmolen herbouwd en kreeg de naam't Rode Hert'-

In 1901 werd de pelmolen't Rode Hert' vanwege de veranderde tijdsomstandigheden

omgebouwd tot korenmolen. Op de avond yan 15 september 1924 brandde hij, als gevolg

van onZorgvuldig gebruik yan vuurwerk, tot op de grond toe af. Voor de herbouw werd

gebruik gemaakt van de in 1924 tot stellinghoogte afgebroken pelmolen'De Witte Klok'

te Zaandam.
De huiàige in goede staat verkerende korenmolen't Rode Hert' is nog dagelijks als wind-

maalb e drijf in ge b ruik. "
Kortom't Rode Hert' zoals wij hem bezocht hebben staat vanaf 1925 op deze plek. Toch

is het een molen met een rijke (Zaanse) geschiedenis.

De roeden hebben voor Friese begrippen een behoorlijke vlucht van 25 meter en zijn
beide gefabriceerd door de firma Pot te Kinderdijk. In 1962 werden hierop fokwieken

aangebracht. Later werden er op de binnenroe 'Van Bussel-neuzen' aangebracht. De al

aanwezige Ten Havekleppen (aangebracht in 1949) bleven eveneens op deze roe gehand-

haafd. Verder heeft de molen een Engels kruiwerk, een stutvang en een sleepluiwerk.

Opvallend is dat 'Rode Hert' een tussentafelement heeft. Het onderachtkant is namelijk
(zonder ondertafelement!) opgebouwd it 1924 en daarop is De Witte klok geplaatst.

Bovendien is dat de twee koppels maalstenen op de eerste zolder worden aangedreven

door een dieselmotor en de drie koppels maalstenen op de stellingzolder door wind-
kracht.
Vanaf de stelling hadden we het zicht op een paar molens van de groep strijkmolens aan-

geduid met de naam 'DeZes Wielen'. Strijkmolens zijn poldermolens die dienden voor

boezembemaling. De strijkmolens moesten gaan malen zo gauw als de 'buitenwater-
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stand' (bijvoorbeeld van de toenmalige Zuidcrz.cc) gcli.jk of hoger was gewordcn aatt tlc
boezemstand of hoger, waardoor de uitwateringssluis gcsloten bleef en de natuurli.ikc
lozing was geblokkeerd. In de tijd dat er strijkrnole rrs wcrdcn gehouwd was dc gcrnitklcl-
de zeestand lager dan nu en kwam een hogcrc 'huilcnwaterstand' niet zo vaak vor»r.

Zodoende was de opvoerhoogte van striikrnolcrrs klcincr tlan dc gcmiddeldc poldcrrur-
len. In de totale waterhuishouding van Noortl-l krlluntl warcn strijkmolens evcnwc:l varr

groot belang.

De Noorder-M te Sint Maartensbrug
Daarna vertrokken we richting molcn tk: Ntxrrrle r M lc Sint Mlartcnsbrug, ecn cchtc
Noord-Hollandse'dikkop'. Deze hinncrrkrrrit'r'nrcl t't'n vlrrt'lrl viur ccn klcinc 23 rnclcr
maakte van oudsher deel uit van dc Zi.ipc- cn I l:rzt'poklt'r'. l)t' 7.i.j1lc- crr I lazcpoltlcr wcrd
ingepolderd in de zestiende eeuw. I)c Nrxrrtlcl M sl:unl rrit'l rril tle hcgirrti.itl. Mern schat

datdemolenergensinde lTeccuwwcrtl gt'lxrtrwtl. llijhcrrririrltlctle cl 2(r.3 ltlgrotc
afdeling N-M en werd ondcr rnccr irr ltl(r.l lls'rrl crr irrrrr:rlcr'1'.t'noe nrtl irr «lc gcrrrccntc-

archieven. De landschappcli.jkc waartlc v:rD tlt'zt' rrrolt'rr. in ll('l ()l)cn poltlcll;riltl cn lilngs
hetNoord-Hollands kanaal is groot, vlrr tlc tkror ons lrt'zot'hlt'rrrolcrrs rlic tllg zclls hct

grootst.
Het achtkant is gebouwd van cikcnhout cn het'lt 1tt'crr orrrlt'r'luli'lcrrrcrrl. I)c klp kruit op

ljzeren rollen en heeft een Vlaanrsc varrg. I)t' rrrolt'rr lrt't'll t'cn i.izcrcn sclrcpratl. l)c
onder- en de bovenschijfloop zijn vcrwi.jtle rrl. Kortorrr rlc rrrolt'rr rlrllil ullt:rrr vrxrr dc

prins.

De Eenhoorn te Haarlem
Na een flinke zoektocht kwamen we aan hi.j rk' l:rirlslt' nrolt'rr: l)t' l,lcnhtxrrn tc l{aarlcnr.
Nederland kent nog maar vier paltrokmolcns. licrr pirlltrkrrrolt'rr is ccn ontlcrkruicr orndat

de gehele molen inclusief het binnenwcrk, op rle wirrtl gctlr;uri<l wordt. Dc Ecnhoorn
heeft een vlucht van 20 meter en dat is v()()r ccn pirltlrk ccrr gcrnidtle kle grootte. Dit is

van belang omdat te grote paltrokken vecl tc zwurrr wt'rrlcn orrr op rlc wind tc kruicn.
Bij de Eenhoorn kruide men echter mct ccn rlnrk op tlc krrop. l)c nlrlcn was namelijk
behoorlijk verzakt wat het 'handmatigc' kruir:rr ontkrcnli.jk rnaakt. Na de restauratie in
1993 liet men het zo.
De Eenhoorn is een grotendeels van grcncnh«rut gchouwdc rnolcn niet een oudhollands
wieksysteem. De molen heeft een Vlaamsc vang.

Van oorsprong werd de molen voorzien van vicr in plaals van de gebruikelijke drie
zaagÍameu Later is het achterste zaagÍaar.t wcggchaald cn mee gaan draaien als pom-
praam (contragewicht). Dit moest wel want ecn vicrslags krukas bleek niet in balans te
zijn en bij weinig wind niet op gang te komen. Voor meer informatie hierover verwijs ik
naar het artikel van F. J. van der Heijden: 'Ecn paltrok met een vierslags-krukas' in de
congresbundel: Vierhonderd jaar houtzagen met wind (NB. Congres werd georganiseerd

in 1993 te Woudsend ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaardag van de krukas).
Na een 'culinaire' onderbreking gingen we weer naar huis. Een geslaagde dag!

Joke Tania vrijwillig molenaar op molen 'De Hond' te Peasens
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Zetlen te huur
Het was vroeger zeker niet ongewoon als een minder gegoede molenaar zijn molenzeilen

niet zelfkocht,maar deze huurde van een zeilmaker. In het blad 'Stellingnieuws' van de

Molenstichting Drenthe schreef ik al eens over de zeilmakerij Wouda in Meppel (num-

mers 22 en23, l99l). Omdat van dit bedrijf de administratie bewaard is gebleven, was

het mogelijk een overzicht te geven van de verhuur van molenzeilen in Drenthe.

Ook voor Friesland biedt deze administratie echter interessant materiaal. Allereerst was

oprichter Auke Wouda een Fries van geboorte. Hij leerde het vak in Harlingen en

Drachten, maar kreeg in 1874 de kans om het bedrijf van de weduwe Kluin in Meppel
over te nemen. Eenmaal in Drenthe gevestigd, vergat hij het heitelen niet en zocht hij ook

klanten in Friesland. Tekenend is een brief uit Friesland, die toevallig bewaard bleef bij
de zeilenadministratie:

Franeker, 19 maart l88l

Den heer A. Wouda, Meppel

Mijnheer!
Bij onze ontmoeting (Dragten, Gorredijk) hebben we gesproken over het huren en verhu-

ren van molenzeilen. Wij wenschten gaarne hieromtrent meer inlichtinS, waarom we
(Jed. verzoeken ons met een en ander op de hoogte te helpen. De grootte der zeilen van

onze molens is een van honderd oude ellen doek, twee iets kleiner; deze opgaaf hebben

we van onze zeilmaker, doch staan daarvoor niet in. Uw geëerd schrijven inwachtend,

teekene met achting
(...)

fa. Erven L. R. Fontein-v.d. Meulen

Een overzicht van de Friese molens en molenaars die worden genoemd in de administra-

tie geeft een welkome aanvulling op de historische gegevens uit de periode 1874-1940.

Om die reden willen we U dat niet onthouden:

plaats

Akkerwoude

Balk

70 voet 1902-1904

72,later 1817 - 1889

80 voet

J.R. Kloosterrnan
H.D. Westerlaan

H. Nijmeijer

opmerkingen

r-2-1903

de molen veran-
de rd in e en olie -

molen; vanaf l6
Ap ril I 87 B alle
jaren nieuwe zei-

vlucht periode molenaar
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* Blesse

Boornbergum

Donkerbroek
Dragten

Elsloo

Gorredijk

Gorredijk

Gorredijk

60 voet l8l4- I 92.1 .l.l'. Sclrlcclrt

l{. Se lrlcclrt

l{. K. llocl't'ttllolttl.
S lt'ggt'r't ll r

.1. v.tl. I irrtlc

'l'lr.A. tlt' lJot'l'

W. 'l't'i;t'lrr:r

ll. ltollt'ttt;ttt

l{ I I. 'l'ot'l

I )ir k l't itts
Il. ltoltlirrp

len; in I B85 tlttttr
veranderen Yun

de molen ilt(Í
stoom nu .Í' -l2 , 5 0

per jaar en durr
ande re z,c ilc rr

wanneer i,i.i ,stuk-

ken zijn

tot in 190ó

I 908

t-l-l9ló
Iol ttot'. 192-l

(ictrl,s Krtrrcl-
rlttr'k, korlr' kttttt 9

.l/1, ltttt,qc ktttrt I I
7/lJ, ltrcctl 2 .l/.12

l) 5-1e05

I -5- 1907: 2 nttxl

7 4 voet 1904- 1e.17

64 vclet

60 voet

?

67 voet

J2 voet

67 voet

1904- l() l(r

I tt()tt- I 
()( x )

IttT(r- I tiTti

1 898- l e07

1 898- I 905

1902- lc)04

Haulerwijk

A. tlc Mttel'

68 voet 1884- l90ti K. llotrwkncgt (wed.)

V:rrr tlt'r Sluis .V l)osllttllttrt

.1.S. viut tlt'l'Mt'ttlctt nitt 1902

S.W. 'l't'ijt'rrrrr ó-7- 190-J

tlc molen ver-
brund ll .juni
I 904

I). Hunulrcl l-5-1885
W.S. van der Wal
(wed.) 12-5-lB9l;Íalisi-

ment

A. van Riesen (erven) 2 grtaand, 2 wit
( I BBe)

Heerenveen 70 voet 187 4-1904
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W. van Riesen niet meer in huur
door verandering
in stoom

Heerenveen 98 voet 1874-1906 IJ.Kuiper & zn. den 6 october
('t Meer) I 880

afgebrand; den I
augustus 1881
weder 4 zeilen
ontvangen; 2 wit,
2 getaand ( l90l )

* Heerenveen 78 voet 189l-1923 J.M. Tjepkema 2 witte ( 1897 ); 2

wit,2rood(1913)
A.A. Wisman l-4-1920
J. van Dam Kz.
N.V. Stoomoliefabriek 8-9- I 926
v/h D. Woltman

Heerenveen 63 voet 1892-1941 Johs. van der Sluis 4 witte (1898)

(Badweg) H.A. Siebenga & zoon, I -9-1894

Knijpe 2 wit,2 rood
( te2e)

Heerenveen 74voet l902-l9ll S.J. Voetberg
A.A. Wisman l-5-1910

Kortezwaag 67 voet 1897-1904 H.H. de Jong niet meer in huur
wegens zelfzwich-
ters

Leeuwarden 80 voet 1903-1913 L. Schotanus

(Schrans)

Leeuwarden 80 voet 1905-1913 L. Schotanus 'de Kroon'
(Schrans)

* Makkinga 12voet 1913-1925 W. Zeephat

x Noordwolde 68 voet 1874-1931 wed. S.P. Timerman
J. Timmerman 1890

S. Timmerman
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Noordwolde 65 voet 1909- 19 I 5 IJ.S. varl (lcr Meer

Otdehottpade 63, later 1888- l9 I 5 .l.l.l. van dcr Meer (erven)

66 voet l.l..l. viut (k:r' Meer I 5 - I 0- L\ll9; vs 7'-

brand I uug,tí,§/Ií,\'

t9t5

Oosterwierum 70voet 1902-1901 lir..l.A.l,ortt

Oud Beets 68 voet 1912-1924 K..1. Wcis

Rottevalle 6l voet 1907 l9l5 l(.S. Ktript'rs

Sneek 76 voet l9(Xr ll.l.. Srrriltle & co.

Steggerda 60voet ltttt2-19O5 l(.ti. tt'rr llt'r'gc vvtttcrnttlrn; dc
moltn u.l l4cbrand
l5 iuni 1905

* Suameer 74voet 1914-1919 S, Krrilx'r's

Ureterp 70 voet ltttt0-l9l0 'l'i. S. llt'irrtlt'r'srttir
M.( i. tlt' .krrrp l- l- lll91
'l',S. llt'irrtlt'r'stttrt /89,$

Wolvega 74voet 1874-lttttl S. v.tl. Wt'rl

Wolvega 62voet 1877-1919 K. llottwkrrcgl
l). Krxrltttuttts l-5- lltTll
A. ( iroett

l l. Mu ltlcr' -

I -1- lë197

I l. Vce nslra upril l89B

* Wolvega 96,later 1888- 1906 W..1. I lotti.isnrit

97 voet I l. tr:rr I lulschc r I 893

J.l{. tlc.krng 5-2-1896
S ichc Bakkcr.
Hccrcnveen 1-2- 1901

H. v.cl. W«rude 12-5-1902

In het bovenstaande zijn de meest verdwenen molens genoemd; de bestaande zijn met

een * gemerkt. De vlucht werd altijd in voeten opgegeven, waarmee waarschijnlijk de

Amsterdamse voet van ruim 28 cm werd bedoeld. Dat er soms twee maten staan vermeld

zal te maken hebben met correcties of gebruik van grotere zeilen.
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Tot slot nog een staat van de huurprijzen van de molenzeilen, zoals het archief die ver-

melden:
vlucht
64 voet
65 voet
66 voet
68 voet
70 voet
73 voet
J 6 voet
80 voet

nieuw
f1.29,--

fl.29,50
fl.30,--
fl.30,75
fl.31,25
fl.32,50
fl.34,--
fl.36,--

gebruikt
fl.26,--
fl.25,,50

fl.zJ,--
f1.21 ,,50

fl.28,--
fl.28,15
fl.29,15
fl.31,50

Voor pelmolens, zaagmolens, runmolens en oliemolens werd een speciaal tarief van

ongeveer drie gulden hoger aangehouden.

DMB 
-

Ingezonden
Met belangstelling heb ik De Utskoat nr. 90 gelezen. Het is een goed verzorgd blad met

interessante onderwerpen. Ik ben zeer content met de plaatsing van het artikel van Yolt
IJzerman. Ik sta geheel achter de door hem opgeworpen bezwaren inzake het monumen-

tenbehoud.

Twee schrijnende voorbeelden hiervan zijn te vinden bij de toch al vrij zeldzame stan-

derdmolens, te weten Beuningen en Valburg, beide in Gelderland. Beide molens zijn ver-

plaatst. Op zich is dat geen probleem: dit wordt al eeuwen gedaan met molens. De molen

in Beuningen is echter nagenoeg geheel vernieuwd, waarbij er zelfs een steenkraan werd

geplaatst. Deze molen heeft in zijn werkzame leven echter nooit een steenkraan gehad!

Behalve, dat er van het monument weinig is overgebleven, is er zodoende sprake van

geschiedvervalsing (op kosten van de gemeenschap).

De molen in Valburg is ook voor het merendeel vernieuwd. Deze molen was - met al zijn
inscripties en typische details - een waar geschiedenisboek. Men is hier rigoureus aan het

vervangen gegaan, ook daar waar het niet nodig was. Deze werkwijze is waarschijnlijk
goedkoper dan het zorgvuldig herstellen van aangetaste delen. Helaas is ook hier weinig
van het monument overgebleven.
Het toepassen van moderne tropische houtsoorten draagt ook niet bij aan het historische
karakter van de molens.

Erik Tijman, Tweede Weerdsweg 27,7412 WH Deventer
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Ideeën over Nederland-Molenland
in 2000+

Nederland staat wereldwijd bekend om zi.in trtolcns. Ilct gevecht om het behoud van dc

molens op zich is gewonnen. Het aantal sti.igt zclÍ's wccr. Dit houdt echter niet in dat we

de zaak nu zijn vrije beloop kunnen latcn gaan. Nicuwc problcmen zoals de veranderende

biotoop vormen een bedreiging. Ook is cr ccrr lckorl lirn rncnsen die zich met molens

bezig houden en dus op de hoogte van dc prohlt'ttrrrlick zi.irl.

Ruimtelijke ordening omvat de nivcaus stl(1, lrn(lse hlp ctt inlrastructuur. Ten behoeve

van het behoud van een bij een culluurhislorisclr ohicct pusscndc tlmgeving, dienen er

tijdsniveaus in de ruimtelijke o«Jcningspolitick lc wortk'tt u:tttgcbracht. In het ruimtelijke

ordeningsbeleid zou rekening gclxxrtlcrr ru()clcn wortlcrr rrcl tc bchouden cultuurhistori-
sche monumenten. Dit gebcurt nu, tloor rurrrsporirrg varr tlc tuiliculobby, al veel ntet

natuur en nieuwe natuurgebicdcn.

Een integrale opname van het bchourl v:rn tlt't rrltrrrrrlristorisclrc ob.iccten in ruinrtclijkc
ordeningsplannen is mogelijk, in«licn ecn ltrl)l(' rrrt't'rrlt'r'ltt'itl virrt tle hcvolking dc rand-

voorwaarden voor het behoud van dier tthjcclcrt kt'ttl t'tt rl:t:tt ltcltlct stalt. Als wc kunncn

aantonen dat bepaalde objecten zccr kcurrrt'r'kt'ntl voor tlt' ortlwikkcling van ons land

geweest zijn,ziet men de waarde varr tlczc ohiet'lt'n irr. llit'rrkxrr is tttcrr hcrcid planncn te

maken waarbij deze objecten op een zo vcrlrrlwrxrrtlt' wi;zt' wortlctt gcïn(cgrccrd in dc

zich steeds sneller veranderende omgcvirrg.

De randvoorwaarden voor het behoud van hrl culluurhislorisclre molenerfgoed
zijn:
1 voldoende mensen (molenaars, anderc vri.i w i I I ilit'r's. ptr hl ic i tc i t ;;

2 voldoende onderhoud en restauratie «rp ccrt ltislorisclt vcritttlwrxrnlc tttanier;

3 een passende biotoop.

De eerste randvoorwaarde slaat op dc rncnscrr tlic rnolctts in wcrking houden en open-

stellen voor het publiek.
Zoals in de voorgaande regels al is beschrcvcn, is rttolcrthchrtud niet domweg een molen

onderhouden en de wieken af en toe wat latcrr «rrrwcntclcn. Er moet worden nagedacht

over wat we met een molen willen bercikcn. I)c hicrvtxrr gestelde en nieuw te stellen

randvoorwaarden moeten aan de mensen dic nrct tttolcns gaan werken overgedragen wor-
den. Ook het malen met een molen vereist ccn oplciding. Het gaat immers om een, bij
verkeerde bediening, gevaarlijke 'machine'. Hct is daarom niet acceptabel om mensen er

onopgeleid mee te laten werken.
Dit voor de veiligheid van henzelf, het publiek en de molen. Let wel, een opleiding geeft

geen garantie op geen ongelukken. Het vrijwillig molenaarsschap is hoogstens een

'rij'bewijs dat iemand bevoegdheid geeÍt tot het zelfstandig bedienen van een molen.
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In een opleiding tot vrijwillig molenaar moet minimaal worden opgenomen:
* Het veilig leren draaien met een bepaalde molen. Een molen is een uniek object, waar-

door je onmogelijk zonder verdere opleiding voor de bediening van alle molens in één

keer opgeleid kan worden.
* De technische opbouw van de molen waarvoorje wordt opgeleid.
* Technische kennis van andere molentypen en de historische ontwikkeling daarvan.
* De filosofie achter het molenbehoud en de daarvoor benodigde procedures en voor-

waarden. Denk hierbij aan subsidieregelingen, het biotoopbeleid, de restauratiemetho-
den, bestemmingen van molens, enzovoorts.

De tweede randvoorwaarde is vooral een kwestie van geld. Heel ruw geschat kost het
totale molenbehoud in Nederland: 1000 (molens) maal / 15.000,-tot Í 20.000,- is / l5
miljoen tot f 20 miljoen per jaar.

Op zich is dit een groot bedrag, maar als je bekijkt wat het oplevert, is het een relatief
laag bedrag. Je behoudt hiermee namelijk een collectie van 1000 zeer gevarieerde, cul-
tuurhistorische objecten, die bovendien een grote (cultuur)toeristische waarde hebben.
Vergelijk dat eens met één Mondriaan van J 80 miljoen: ook cultureel erfgoed.
Naast het pompen van geld in het molenbehoud, moet worden nagedacht over wat we
ermee willen bereiken en op welke manier.
Molens zijn niet alleen dode voorwerpen, maar werkende historische 'machines'. Elke
molen is daardoor een realistische vertoning van de vroegere leefomstandigheden en
werkwijzen op die plaats.

Een molen hoort daarom in zijn oorspronkelijke omgeving te staan, omdat het iets vertelt
over die omgeving. Daarnaast moet een molen ook niet teveel worden ingericht als muse-
um: de molen zelf is het cultuurhistorische object.
Dit houdt niet in dat elke vorm van expositie in een molen moet worden tegengegaan.
Het kan een grote educatieve waarde hebben. De ontwikkeling van molens die door ver-
gaande musealisering niet meer molen kunnen zijn, dus bijvoorbeeld niet meer
kunnen/mogen malen, moet echter worden vermeden.
Wel moet er op het gebied van toeristische marketing van een gebied of stad slim gebruik
gemaakt worden van het beeldmerk van de molen op zich. Dit in relatie met de meer-
waarde die een molen aan zijn omgeving kan geven.

De derde randvoorwaarde is een goede biotoop. In het begin van dit verhaal is dit al
enigszins beschreven. Net als bij het verkrijgen van nieuwe vrijwilligers moeten we hier-
voor meer publiciteit naar de buitenwereld maken. Zoals al is gezegd, kunnen waardevol-
le objecten op een passende wijze worden ingepast in de ruimtelijke ontwikkeling als
men de cultuurhistorische waarde ervan inziet.
De waarde van het object moeten we dan wel behouden. Hierbij moet je denken aan het
bij randvoorwaarde twee gestelde. Dus molens met een cultuurhistorisch hoogwaardige
kwaliteit.
Het in de eerste randvoorwaarde gestelde (voldoende molenaars) heeft een tweezijdige
relatie met de biotoop. Indien er geen molenaars meer zijn, zijn molens dode objecten,
dus wat de beleving aangaat onaantrekkelijker. Dit geeft voor de molen een minder ster-
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ke positie om beter in de omgeving geïntegreerd tc worden. Andersom is een nrolc:rr rrrcl

een slechte biotoop al verloren door de geringe kans op het in bedrijf stellen ervan.

De drie randvoorwaarden van het molenbchoud he hbcn ccn sterke onderlinge relatie . Wc
moeten de filosofie achter het molenbchoutl ()p ccrr v()()r de ze tijd realistische nrirrricr'

omschrijven en in de belangstelling laten k«rrncn. Ilicrrkxrr zien meer mensen de wuar<lc

ervan in. En een breder maatschappeli.ik drirlgvlirk gccÍ't ccn grotere kans op ccn bctcr
biotoopbeleid en restauratiebeleid. Onr zell ccrr aiurzct tc gLrvcn tot een vlottere bcnatlt:-
ring van het gehele molenbeleid, moetcn wc tle ople i«ling t()t nlolenaar kritisch ontlcr tle
loep nemen en zonodig herinrichten nurl rlc ltrritligt't'rt lockotttstigc maatstaven. Dit z«ln-

der aan kwaliteit in te leveren, maar ccrtlcr rkxrr ccrr nrccr intcglalc aanpak de totale kwa-
liteit van het molenbehoud te verhogcn !

Het bovenstaande is maar een sccnario ovt'r'lrot' wc irr rlc lockrttrtst de molen kutrncn
behouden. Welke richting we wcrkcli.ik uilwill('n. ru()f (rn wc ccrsl vcrder uitwcrkcn. Dit
met ideeën over de uitvoering varr tlc tlric nrrrtlvoorw:urltlcn crt tlc (toeristischc) waarde
die we molens toekennen in ecn vcnrntlcrcrrrlt' orrrgt'virrg crr rrrlltschappij.

Hetgeen dat u tot nu toe hccÍ't gclczcrr is lrls irrlt'itlirrp. op hct sluk.lc van ons in dc
Gildebrief, De Utskoat en M«rlcnwr:rckl rrilgcrcrkt :r:ur :rllc rurrrwczigcn «rp tle lccrrnccs-
ters/instructeursbijeenkomst van 3l-lO l()()l{ lt'l.llsl. llit'11rij wirs rxrk rle cxatncttconttnis-
sie met een presentatie aanwezig.

Onze artikeltjes zijn onafhankeli.ik cn ohjcclicl opp,t'slt'ltl crr zi.itt tlus vri.j van ailn ons

opgelegde beleidslijnen en standpuntcn van nurlt'rr(:r:rrs). Molctt(irlrs)organisalics ltrrcven

zicher dus ook niet persoonlijk door langt'sl)r'()k('n l(' vot'lt'rr. Wc willcn trct hun ccn
objectieve en transparante discussic in gurrg lululcrr rlit'rlt' problccntp.jcs(!) nrcchelpt zo

snel mogelijk op te lossen.

Tot nu toe hebben we overwegend positicvc rcitt'lit's ol) onz(' vrxrlslcllctt gckrcgcn.

Het doel van onze voorstellen is - door de wcrkwi.izc orntrcnt dc oplciding en exami-
nering van vrijwillige molenaars naar huidige orrrlerwi.lsnrotltllen in te richten - een

impuls meehelpen te bevorderen die zorgt «lat rlr ruolcnwcrcld met voldoende slag-
kracht het nieuwe millennium kan ingaan. l)czr irupuls hcstaat vooral uit het aan-
trekken van nieuwe mensen en nieuwe idecën.

Dit is zonder uw inbreng en aansporing onmogclilk, want tlc rnolcnwereld dat bent Uöen
jij: als vrijwilliger, als eigenaar of als co(irtlincrcntle: cn/ol'uitvoerende molen(aars)orga-
nisatie. Daarom nogmaals de vraag om uw nrcning:

Heeft U een sprankelend idee, een op- oiaanrrtcrking cn heett U dat nog niet kenbaar
gemaakt: laat het de molen(aars)organisaties wetcn. Die kunnen daar wat mee doen.
Reacties zijn wederom ook bij ons van harte welkonr.

Bron: Artikel monumentenzorg uit het blad ARCHIS (2-1998)

Job Koehoorn en Frank Terpstra 

-
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Molenonderhoud
Tot de kwetsbaarste delen vair de met leipannen gedekte 'Babuurstermolen' behoren
ongetwijfeld de roeden. Het nadeel van ijzeren roeden t.o.v. houten roeden is dat ze bin-
nen hol zijn en dus het onderhoudsgevoelige oppervlak twee maal zo groot is.

De roeden van ongeveer 40 jaar oud werden in die tijd van binnen niet voorzien van een

beschermende laag. Bovendien werden vaak in de heklatgaten bussen van zink gemaakt.

Door De zouten die ontstaan door de wisselwerking tussen ijzer en zink wordt rond de

heklatgaten het ijzer danig aangetast.

Posthuma en ondergetekende proberen dit oxidatieproces zo veel mogelijk te vertragen.
Met roestwerende olie tot spuitdikte verdund worden de roeden eens perjaar van binnen
behandeld. Een tien meter lange koperen leiding wordt in de roede geschoven tot aan de

askop. Met een hogedrukspuit wordt het genoemde mengsel verneveld ingespoten totdat
het terugloopt in de emmer die aan de roede hangt. Al spuitende wordt dan de leiding
largzaarrt teru g getrokken.
Maye Teernstra die bij de eerste keer van deze behandeling behulpzaam was, kan dit nog
navertellen. Door een verkeerde handeling van het veiligheidsventiel werd Maye getrof-
fen door een wolk van olie en daardoor ook behandeld en verduurzaamd!
Het effect van dit spuiten is het grootst wanneer de wind op het ondereind van de roede

staat en de bovenkant daardoor als een schoorsteen voor de nodige trek zorgt.

. Posthuma en Zijsling hanteren de hogedrukspuit om de binnenkant der roeden van
hun 'Babuurstermolen' bij Tjerkwerd te behandelen tegen oxidatie.

Pier Zijsling, Molenaar op de 'Babuursterrnolen'
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Vraagtekens rond een
molengedenksteen

Bij de restauratie van de Hervormde Kerk in I)r'r)nri.il) w('t'rl ontlcr clc vloct'cctl tllct'k

waardige steen aangetroffen. Deze werd irr tlc l'rrrrtlt'r'irrr v()()r'()n(lr:rstcuttitlg g,chl'trikt.

Het bijzondere is gelegen in het feit dat cr ccn lnl:ri gcslilccrtle slltttrk:rcllttolctt ()l) l(' zit'lt

is alsmede een hoofdletter A.

. l)r ,\Í((n van de standerdmolen.

l)c wicke n vlln tlc «rpcn standerdmolen zrjn van het dwarsgetuigde type wat wijst op een

he lrool'liikc outlct'(lont. Dc molen rust op vier gemetselde pilaren of stiepen waarvan de

irl'hccltliltg ()ns tlric laatz,icn. De kast toont ons de zijweeg met gaten en het trapbint.
Slcchts ccn (lccl v:ul (lc trap is hclaas zichtbaar. De kap is eenvoudig van vorm.
Merkwaardig is dc plaats van dc winclwi.it,cr voorop de kap.

De heer S. Lautenbach uit Bolsward vroeg ons naar de mogelijke herkomst van rJeze

steen. Aangezien wij daarop ook nict rnctccn een antwoord konden geven, leggen we dit
raadsel aan onze lezers voor. We hopen er in ons volgende nummer meer over te kunnen

schrijven.
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I-Iit ons prentenkabinet
Er kwam een reactie op de tekening die we in nummer 90 opnamen. Volgens Erik
Tijman uit Deventer moet deze standerdmolen gezocht worden in Holland, bij voorkeur

rnZuid-Holland. Dit met het oog op enkele details, zoals de vangstok, de vorm van de

kap en bovenal de traplstaartconstructie.
Op het onbekende spinnekopplaatje dat we afdrukten achterop nummer92 is een reactie

gekomen van de inzender zelf . De oude spinnekop wordt door Willem Hengst uit It
Heidenskip herkend als zijnde de spinnekop die vroeger schuin achter hun eigen boerde-

rij heeft gestaan. De overigens weinig houvast biedende foto geeft qua entourage toch

nog de nodige aanknopingspunten om deze conclusie te rechtvaardigen, aldus Hengst.

Het type spinnekop,, zoals afgebeeld op de foto, hoeven we overigens ook niet in het

waterland van Grou en omgeving te zoeken, aldus Durk Posthumus uit Huins.

We houden ons weer aanbevolen voor aanvullende reacties, ook op de oude spinnekop-

foto die we nu achterop hebben afgedrukt en we staan open voor nieuw onbekend
molenmateriaal.

Aangeboden
We hebben voor de molenboekenlieflrebbers nog een aantal molenboeken binnenge-

kregen die voor gereduceerde prrjzen worden aangeboden. Het betreft de volgende

uitgaven:
* Perks - Zes eeuwen molens in Utrecht (Utrecht 197 4)
* Volledig Molenboek van Harte, facsimile uitgave uit 1849 (Jansma-Buitenpost

t919)
* Wessanen's Koninklijke Fabrieken 1765-1940 (22 maart 1940)
* Bicker Caarten - Molenspiegel, het lied van de malende molen in proza en poëzie

-197 6
* Bicker Caarten - Met de kuierstok langs de molens - l91l
* Leen Molendijk - 32 Nederlandse molens in het landschap (32 aquarellen)
* Herman BesselaaÍ - Molens van Nederland (het boek van de maand uit 1 914)
* Het Nederlandse Molenbestand (zevende druk 1989)
* De Hollandsche Molen; jaarboekje 1983
* Jan H. Pelleboer - Volksweerkunde, klopt het of niet (Triangelreeks , 2-e druk

r971)
Het merendeel van deze boeken verkeert in uitstekende staat.

Bent U op zoek naaÍ een bepaald molenboek, laat dat dan via De Utskoat weten.
Met uw gratis oproep bereikt U bijna 500 molenvrienden. Ook wanneer U boeken
of molenkaarten wilt aanbieden is De Utskoat uw medium bij uitstek. U kunt telefo-

nisch contact opnemen met de redactie wanneer u belangstelling hebt voor een

advertentie of wanneer U wilt reageren op bovengenoemde uitgaven.

Molct'lIitct'itturlr
'CereS en zi.in v(X)rgilllget's .150 .i:t:rl' kol't'lttttolclts
We schalie rr oltl:tttgs hcl ll'tt:tit' lrot'kn't'l k '( 't'r(", ('rr

rttpltrpb6ck wll:.trvan cr nla:.lr wcilllll /l;rr tll(' ('l !ll('(' trt',lrl\'('l('tl

lrr l()2 pagittit's verte lt Rtritt:tlltt'tF ()\'t'l tlt' ilt('n"('n (lrt' t't'lll('(' lc ttutkt'tt lt:ttl

dcn. Vooritl otlk de gesllrckkcll ltlt'l rlt' r t'lt' lrt'lrlrt'rr ltt'l lrock cctt'w:lt'nt('

inhotrd gegeven dic vcr uitstifgl lrot't'tt rlt' ()t),,( )nllilt!tl'('rr tlit' ;r' in lUttlel't' lrot'kt'lt

soms aantreft. Hct laat zich 1ll'cllr1' l('/('rr ('rt rt'lt' t.lo", (zo'11 \(X)!) ltutkt'tt tl;tl ;t' ook

niet zomaar Uitgekeke n rititkt. Kol lolll t't'tt lrot^[,

die reuze meevalt.

Hetboekheefteen ruitn Íill-ttuutl (.).).') 1 lO') ( rrr ) lt'll l').'lrl:rtlzi;tlt'll cll is vrtot zi('ll vllll

een in kleur uitgevoerdc kll'1. tlt't lrot'k r:, ',,('.lr rrkl op l)r:r('lrlrl llrtll/('tttl lltr;rit'l lllil;ll

helaas is bij de kafi niet vo()l'('('n \\/:rl zr.r':r.utlr'rr' l,,lrlotturl\'()('ntll! ll('ktlzclt. I):rt ltlttl tlit

monumentale boek hct cachcl gt'!('Vt'rr rl;rl zt' r t'rrlrt'rtl l)t'solttlltrrks ktttlll('tl wt' I I tlit

boek van harte aanbevelen. llct is voor / {(1.'ro lt' kor,;,lrt; rlt' :tul('ttl'l'ctt'l'Itttrlt'ltlrt'tt',.
Madame Curiestraat 52, l6l I I111 l}rrvt'rrk:rrspt'l {lt'l o ),)S 'r I I l.'t)

Í-ie tlvct' tlc kttt-cttlttolctt ttit Noot'tl I loll:rlrr l

Strcckhistorictls [)ctc'l' lltrite ttllt't]' tlook ttt

tl:utt-u it zovcel wclcllsw:tltl-tlip,llt'tlt'll rl:tl

llor t rrk:r rs1rcl/llrotkerltitv('tt'
r \ ()()l 1':lll!('lS llllll. t't'll lll()ll(ll'1;1

l()() \ l()()l{ wct'rl gt'tt's1,,,,,,1,',,1

rrr rlt' r!r()lcluu'r'hicvctt ('tt lltlllt'
.ltt'ttt ,lt'

rlr,'lu',
rt'rt Itt' ;uIrkt'l rt'srrltcct'tlc itt t't'n \\':l:tt
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