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Agenda
Mededelingen yoor deze rubriek graag schriftelijk aan dc r«lttclit'.

5 november

6 november

12 november
3l december

Najaarsvergadering Gild Fryske Moturtlt'rs lt' Akkr unr (gt'lxruw

De Lantearne)

Molenruilbeurs in de recreatieruittrtc vrn tlt' llt'tlrt'lkt'r'k lllur tlc
orglr rt i -Burg. Norbruislaan I te Utrechl-7,u ilcrr

sator dhr. J. L. J. Tersteeg tel. 0lti0-4 I I

Sluitingsdatum kop,j nummer 9(r

Molennium; Nationaal Gebaar 2(XX);

mogelijk 24 uur lang goede wenscrt ('n

komst d.m.v. wensvlaggen tussclt tlc

het komende decembernummer

(irrlot rturlre lrij tle
llt)

l»e ngcr t '/,(r

rrr.ll.l. tlc lttc-
lricr-ovcr-irt

Bij de foto op de voorpagina:
Feest was er in Heerenveen ter gelegenheid vuil lrct I .50- ju ri,q ltc,;luun vun molen

Welgelegen.Wat een gezelligheid heerste er in dc'1.'.jcltkurrtt,slt'tttrl. IIct.f t'e,sl w,erd uitbun-
dig gevierd. Verderop in dit nummer een uitgcbreitlc rcltrtrlttl4r'.



Van de redactie
Zolang De Utskoat bestaat heeft de redactie zich opengesteld voor meningsuiting. De
Utskoat is immers het resultaat van, voor en door de liefhebbers die zich op wat voor
manier dan ook verbonden voelen met de Friese molens cn/ol'hct Friese landschap waar-
van de molen een levend onderdeel uitmaakt. Met die verwoording van gedachten wordt
ook een belangrijk stuk molengeschiedenis geschreven. Immers tlat wat nu leeft onder de
molenvrienden is over enkele tientallen jaren een belangrijk aspcct van hoe tegen monu-
mentenzorg werd aangekeken en hoe men de omgang ntct monunlcnten gestalte gaf. Kijk
maar naar onze eigen Fryske Mole of naar de molenaars dic van hct draaien met molens
hun hobby hebben gemaakt en zich zo met elkaar verbondcn voelen. Of dat nu het Gild
Fryske Mounders is of het Gilde van Vrijwillige Molcnaars, lèit bluft dat de leden
geboeid worden door hetzelfde fenomeen, de molen.

Er zijn binnen de lezerskring de laatste tijd gedachten geÍirrnrulecrd die best wel als ver-
nieuwend mogen worden beschouwd. We hebben het dan ovcr de opleiding tot vrijwiltig
molenaar en de daarmee gepaard gaande examinering. Ook in tlit nummer wordt hierover
weer gefilosofeerd met het doel om in goed collegiaal overleg biidragen te leveren aan het
behoud van onze malende monumenten. Want wie maalt daar eigcnlijk niet om?

Voorzitter Roland Rosenkamp evalueert de gang van zakcn rond de samenwerking tussen
het Gild Fryske Mounders en het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Hij laat zich overwe-
gend positief uit, maar erkent ook dat er nog het nodige te doen is. Bijzonder in dit ver-
band is de ontboezeming van een examenkandidaat die de examencommissie helaas niet
van zijn bekwaamheid heeft kunnen overtuigen. En dat terwijl diverse leermeesters zich
over deze kandidaat in het geheel geen zorgen maakten. Het is daarom goed ook ruimte
beschikbaar te stellen voor die gevoelens in de hoop dat er ook daadwerkelijk wat mee
wordt gedaan.

In het juli-augustusnummer van "Molenwereld" schrijft Jan Coppens uit Broek bij Joure
o.a.'. "Doe recht aan de feiten dat de leermeester de spil is bij het opleiden van en een
garantie is voor de kwaliteit van zijn gezel. l,aat binnen afgesproken grenzen vrijheid aan
de afdelingen. Een landelijke, overkoepelende organisatie, het Gilde van Vrijwillige
Molenaars, is een noodzaak. Namens de maatschappij en de eigcnaren is de Vereniging
De Hollandsche Molen de meest vakkundige toezichthoutler op heÍ opleidingsniveau.
Uitbreiding enflexibiliteit van de examenorganisatie is gewenst, gez.ien de positieve ont-
wikkelingen."

Onlangs is Coppens ook benoemd tot examinator bij De Hollandsche Molen, zodat we
van hem hopelijk nog de nodige positieve injecties mogen verwachten. In zijn slotwoord
schrijft hij dan ook treffend: "Ach, molenaars zijn uit dc «ard ,nu hun vak en hobby wat
eigenzinnige solisten. Een vereniging van rylke intlividualistctt is ruteilijk te leiden. Het
bestuur bestaat uit molenaars, die het besturen ?r mildr hii doen: waarvoor grote hulde.
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Liever geen geT.eur 1ou je dus ryggen, maar de dist'ussie ltxtltl nu t't'trttruul tn lultu vt'e lus
even doorbijten: daarna gaan we weer 25 jaar lekker mtlttt."

Wellicht dat uit deze woorden mag blijken dat er voor gcntrnrtlc klrrtlirlllt hrxrp aarr dc

horizon gloort. Leest U zijn indrukken er maar eens op na. Vlrruil rlu lcclrrrccslcrsvcrgil-
dering heeft Sjerp de Jong een bijdrage geleverd waarin hi.j vcrlcll ovcr lrcl lcilcrr crt zci-
len op zijn opleidingsmolen, een interessant kijkje achtcr tlc schcrrrrt'rr virrr tlc oplcirlirrg
tot vrijwillig molenaar.

Verder in dit nummer meer lezenswaardige bijdragen ovcr wll e r lt't'll irr tlt' li icsc rttolcrt-
wereld: van een geslaagd molenfeest in Heerenveen tot hi.jvtxrrlx't'ltl t't'rr 'orthekcrtrl' sluk

Burdaarder molenhistorie, van de laatste molennieuwtics lot irrlt'r't'ss:rnle rrrctlctlclittg,crt

over (pas verschenen) molenliteratuur.

Bij het samenstellen van dit nummer maakten de diversc rrrorrrrrlt'r's zich op vrxrr tlc Iicrstc
Friese Molendag. De speciale molenkranten werden vcrsprcitl ontlt'r'rlivt'r'st' rnolcrrillrs crr

VVV-kantoren in de provincie. Toen al dat geregel aan karrl rvirs. korr lrt'l rrrolcrrli'cst

gevierd worden, maar toen lag dit nummer bij de drukkcr'. l)il lrorrrll irr rlrrl wc irr lrt'l kcrst-
nummer nader terug hopen te komen op deze gedenkwitat'tligt' rlrtll.

(lt'llx'n l) Wt,niir

attent op ons nieuwe
g.d.\ryij nj a @ hccnet. n I

maken Fl-mail



MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Voorlopige agenda
najaarsvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van het Gild F'ryskc Mourrdcrs u r.rit 1()t het bijwonen van de

najaarsvergadering die wordt gehouden op vrijrlag -5 rrovcrnbcr 1999, in zaal De
Lantearne, Om 'e Toer 8 te Akkrum. De vergadcring hcgint «rrrr 19.30 uur. In de zaal mag

niet worden gerookt.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
l. Openingdoordevoorzitter
2. Mededelingen en ingekomen post

3. Vaststellen verslag voorjaarsvergadering 1998

4. Mededeling van de penningmeester waaronder dc hcgroting (zie verderop in dit
nummer)

5. Verslag bestuursactiviteiten
6. Evaluatie Eerste Friese Molendag
7. Nieuwe molenaars

8. Eventuele nagekomen agendapunten
9. Rondvraag

10. Pauze
I l. Johannes Kooistra vertoont een molenfilm ovcr ccn twcctal rnolenrestauraties

Eventuele vergaderstukken worden u ter vergadering uitgereikt.

De samenwerkirrg met GFM/GVM:
de eerste ervaringen

Het is midden in het jaar 1999. Anderhalf jaar samenwerking GFM/GVM zit er
weer op. De eerste evaluatie, eigenlijk gepland voor februari, maar uiteindelijk pas
gehouden in juni, is geweest. Oude sentimenten bli.iven nog een tijdje doorleven.
Toch is het allemaal een gevolg van de keuzes die de leden van de vereniging op
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democratische wijze eind 1997 hebben gemaakt. Tijd om ecns evcn Íc ki.ikcn wat dt
samenwerking heeft opgeleverd en welke kant we opgaan.

En dan kan het bestuur niet anders erkennen dat er eigenlijk allccrt rttlar posilicvc ct'varirt-
gen zijn geweest. Zeker, niet alles is meteen goed geregeld vanal hcl bcgin vlrr tlc sarrrcrr-

werking, en we moeten dan ook erkennen dat een aantal zakcrr hcllrlli'rrtlc dr: slrrrcrtwcr-

king beter geregeld hadden kunnen worden. We moeten crkcrrrrcrr rlrrl wii hicrirr zclÍ'rxrk
een (vaak fors) aandeel hebben. Aan de andere kant blijkt rxrk tllt cr hirrrrcrr hct (il;M vccl
geroepen is over wat er allemaal mis zou gaan, terwijl bij narlclc hcsclrouwirrg tlit gr-:luk-

kig wel mee viel.
Het plezierige in de samenwerking is geweest dat het landcli.ik hcslrrrrr vrrtt ltct ( iVM rxrk

zelf meermalen de hand in eigen boezem heeft gestoken. Vaak ging lrcl orn krrclpurrtcn dic

door hen zo werden ervaren, terwijl wij hier weinig last van hatklcrr. l)it gccli aurt tla( dc

samenwerking in een plezierige en zeker gelijkwaardige sl'ccr vcrhxrpl.
Onze geslaagde leden zijn inmiddels landelijk erkend door l)c I lollrntlst'ltc Molcn

onze leermeesters zljn nu ook landelijk ingeschreven als inslntcle ru'. We lre bbclt cl'

delijk wel moeten kiezen om het landelijk lesmateriaal nicl uls vt'rt'rriginlt aiur lc

de kosten lopen te hoog op en het up to date houden vittt ltr:t lt'srrurtt'r'iiurl w()t'(ll

ingewikkelde klus. Jammer, maar aan de andere kant hcl-rbcrr :rllt'lt't'r'lirrg,crr

beschikking over het lesmateriaal.
We hebben inmiddels een vertegenwoordiging in tlc cxiurrt'rrt'orrrrrissie virrt l)c
Hollandsche Molen en de eerste examens zijn gewecst. Mt'l wisst'lt'rrtl lcsrrllutl wclis-
waar, maar ook hier moeten we spijtig genoeg dc hand irr cige rr lrot'ze rn slckcrr. Wartt wii
hebben helaas verzuimd rekening te houden met de vcrtrttlcnlc orrrslirrxliglrctlcrr crt tlit is
enkele leerlingen lelijk opgebroken. Wij denken nog lcvt't'l in lt'r'rrrt'rr vrrrr hcl cxlnlcn
zoals we dat zelf organiseerden.

In ons midden hebben we twee leermeesters gckrcgcrr rlic zcll jrrlcrrlung cxlnrinalor warcn

bij De Hollandsche Molen. Op de een ol'andcrc nrarrie l zi.jrr w(' ('r nog rricl irt gcslaagd onr

de kennis van deze mannen over te nemen. En wc virrtlcn lrt'l nog l:rslig orrr goctl duitlcli.jk
te maken aan de examencommissie wie dic lccrlingcrr viul ()ns nrr zi.jrr crr wat hun stcrkc

en minder sterke kanten zijn. Het is nu allemaal it:[s nrccr gclirrrrr:rlisccrtl, rrraar tijdcns de

rit blijkt er zoveel informeel te kunnen en zovccl trrclr ove r l(' l)r('ugrn zi.jrr, tlat wc vindcn
dat we het onszelf moeten aantrekken wanneer lccrlingcrr zukkcrr vrx» lrurr cxrr»cn. Maar
laten we dit kinderziektes noemen die we nog gaan ovcrwinrrcrr tlc korrrcrrdc ti.jd. Want als

we eerlijk zijn dan moeten we zeker toegeven dat hct (iiklc virrr Vli.iwilligc M«rlenaars er

alles aan doet om het ons naar onze zin te maken binncn hct l:rrrtlcli.jk vcrhand. Wij wor-
den met een zekere mate van égards behandeld en rcgclrrirlig 'uilgcrrtxligtl' van ons te
laten horen.

Nu is het bestuur daar tot nu toe vrij terughoudend in gcwccst, orrrtlat wc vinden dat een

aantal zaken binnen Friesland nog scherper neergezet kan worrlctt.
Voor het bestuur is het een vrij uitgemaakt zaak dat de sar»crrwcrking positieve gevolgen

heeft voor het Gild Fryske Mounders. De kinderziektcs zullcn uitcindelijk gaan verdwij-
nen, en na enige gewenning over en weer zal een en andcr socpeler gaan lopen. We
mogen onszelf gelukkig prijzen dàt er een samenwerking is gckomen, want we waren zo



6

bezig met het gebeuren in Fryslàn dat we boot bijna hadden gcnrisr. Dcnk hierbij aan de
wettelijke regelingen rondom de HACCP en de Arbowergevinge n. In het grotere landelijk
verband kunnen wij mee profiteren van de overeenkomsten dic nlct dc wetgevende instan-
ties worden bereikt. Als 'kleine' vereniging in Fryslàn wordcn wc dan buitenspel gezet.
Als we in die omstandigheden hadden geroepen "we w,illen sunt'nwerken", dan hadden
we moeten inleveren op onze wensen, terwijl we nu volop nrcctltrcn in het landelijk
gebeuren.

Naar aanleiding van de eerste anderhalfjaar ervaringcn mcl slnrcnwcrking hebben we dan
ook enkele beleidslijnen uitgezet met betrckking tot rlc «rplciding. Wc streven ernaar dat er
meer inzichtelijk gemaakt wordt hoe de individuclc lcclling crv()or staat. Vergetijk het
maar met een vorÍn van een leerlingvolgsystccnr. O«rk dc instcck van het bestuur wordt
anders: we eigenen onszelf meer een voorwaardcnschcppcndc cn cotirdinerende taak toe,
dan het veelal zelf uitvoeren van taken zoals drt t()t nu trrc gchruikclijk was. Ook stappen
we af van het gangbare "ik heb een itlea, lru:;tuur yyark lrcl venler uit". Het nieuwe elan,
om het zo maar even te noemen, houdt voor hct bcsluur «xlk in dal wc een uitgewerkt en
doordacht voorstel, met argumenten omkleetl, v<xrrgck:gd willcn krijgen. Initiatieven
zoals onlangs van de heren Koehoorn en Tcrpstra wortlerr trrcgcjuicht, maar worden wel
kritisch tegen het licht gehouden van de koers dic hct hcstuur cn tlc leden uitzet. En dat
hoeft dus niet altijd te betekenen dat de ideeën in de v«rrnr zoals zc worden gepresenteerd
worden overgenomen.
Wij willen hiermee bereiken dat we binnen het landclijk verhantl hct initiatief dat we had-
den, kunnen behouden. Met andere woorden: op het montcnt dat cr een vorm van evalu-
atie komt waarin we met elkaar de verdere samenwerking gaan uitwcrken, zou er een
model moeten zijn waarin we de goede aspecten van het opleidingsmodel van het Gilde
van vrijwillige Molenaars en de goede aspecten van hct Fricsc «rpleidingsmodel, laten
samengaan. Met als uiteindelijk doel dat iedere leerling dic opgaat voor het examen ook
daadwerkelijk slaagt, èn dat het Gild Fryske Moundcrs ccn hl<rcicnde vereniging blijft,
waarin iedere molenvriend in Fryslàn zich thuis kan voclcn.

Maar beste leden, doe dan ook mee in het landelijk gebcurcn cn bczoek de jaarvergade-
ring van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, en gr uw ccrtilicaat ophalen bij De
Hollandsche Molen in Amsterdam. De molenaars in hct land willcn graag dat we van ons
laten horen. Laten we dat dan ook doen en onszelÍ'nict hegravcn in dc klei. De presentatie
van het Gild Fryske Mounders is niet een zaak van hcl bcsluur allccn, dat is een zaak van
ons allen!

Namens het bestuur Vereniging Gild Fryske Mourrdcrs,
Namens het bestuur Gild Fryske Mounders, aÍdeling Fricsland van het Gilde van vrij-
willige Molenaars,

R. G. H. Rosenkamp
Voorzitter

Notulen voorj aatsverg adering
26 maafi 1999

Afwezig met kennisgeving: dhr. W. Irmscher, dhr. P. van El;st'n, llrr.'1.'.j. Kutn.stru, tlhr P.

Timmermans, dhr. en mevr. Gouma en dhr. P. HoJkamp.

Opening van de vergadering
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

Mededelingen en post
* De agenda wordt enigszins aangepast: na de par.rzr: zrrllcrr ccrsl rlc ccrtiÍ'icatcn

worden uitgereikt, daarna zal de agenda weer wortlcrr g,cvolgtl. llr is [lcr:n post

voor de vergadering binnengekomen.
* Dhr. de Jong heeft een koninklijke onderscheiding gckrcltcn: lrii is ritltlcr irr clc

Orde van Oranje Nassau geworden.
* Dit jaar is een jubileumjaar voor het Gild Fryskc Morrrtlt'rs. llct li'est ul in okto-

ber 1999 gevierd worden. ')
* De verklaring van gelijkwaardigheid van het Frie:sc tlipl()nrir t.o.v. lrct Ilollandsc

diploma is ontvangen.
* Programma voor de najaarsvergadering, twecdc rlccl: c('n nr()lt'rrvitlco.
I Mededeling dhr. S. Jellema: het draaiurenovcrzicht is t't'n succcs. lir is rcsl-rorrs

gekomen van 83 procent. Doel is nu het binttcnlrlrlcn vrur tlt'rurtlcre l7 1'rnrccrrt,
daarna het overzicht uitwerken en eran hcl bcstuur' ovt'rluurtligcn. llr wurcn ook
een aantal aardige reacties bijgevoegd, dczc wortlcrr ilr tlt' t Itskolrl gcptrblicccrd.

* Toelichting van dhr. D. Kamminga op juhilcrurr ()l) () oktobcr' |999. I)hr'. S.

Jellema doet een voorstel om er een rc[irric luur lc vcl'lrirrtlt'lr. l)lu'. .1. ('()ppcns stelt
voor om het klankbeeld van dhr. J. v.d. Vlics tc vcrvlnlt('rr tkx)t'cr:n klankbeeld
over Friese molens. Eventueel moet het bul'l'ct dan nlluu'vcrvllllclr. Iil'rnoet een
opdracht gegeven worden tot het maken viln ecn kllutklrt'cltl. l)c vcl'guclcring gaat
akkoord met onderzoek hiernaar. Er zijn op kortc lcrrrriirr tw('('1x'ohlcrrrcn aan het
jubileum verbonden: realisatie in een zeer kortc ti.itl crr tlc kostcrr. I)czc worden
begroot op ongeveer / 5000,-. De vergadering gaat hicrrrrcc rrkkoord.

Notulen najaarsvergadering 1998
Geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.

Jaarverslag
Dhr. J. van Driel vraagt toelichting op een zin uit hct vcrslag van hct overleg met de
Fryske Mole. Besloten wordt deze regel te schrappen.

Financieel j aarverslag
De vorige penningmeester dhr. S. Smits heeft een kort overzicht gemaakt.

l.

2.

3.

4.

5.



6.

7.

9.

10.

I l.

8.
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Opmerking: de bezittingen van de vereniging staan niet op clc li.jst, graag volgende
keer toevoegen.

Over de oplossing van het tekort op de begroting moct rr«rg binncn het bestuur over-
legd worden.

Verslag kascommissie
De kascommissie heeft alles in orde bevonden cn dc vcrguclcring verleent dhr. S.

Smits decharge.

Samenstelling nieuwe kascommissie
Een van de leden van de kascommissic, rncvr. t1. liccnstra. is aÍiredend; zij wordt
opgevolgd door dhr. T. Talsma. Dhr. S. Dc Jong hli.ili nog I .jaar lid van de kascom-
missie.

Het GVM heeft een apart financiccl vcrslag. I)it wortlt rrr.i.v. 1999 ook door de kas-
commissie van het GFM beoordeeld.

Verslag opleidingscommissaris
Aftredend opleidingscommissaris dhr. J. Cnosscrr rkrcl vcrslag over de resultaten
van de opleiding van het afgelopen half jaar.

Verslag windmotoren
Dhr. J. Bergstra doet verslag over de activrteitcrr cn tlc bcrcikte resultaten van de
windmotorengroep.

Pauze

Uitreiking certifïcaten
Er was deze vergadering een vrij grote groep gezellcn ( I 0 pcrsonen) die hun certifi-
caat molenaar mochten ontvangen uit de handen vun rlhr'. Roschtna, voorzitter van
de stichting De Fryske Mole. Een van de gezellcn k«»r nict hi.f de uitreiking aanwe-
zig zljn.

Na de uitreiking gaf dhr. Boschma een overzicht van dc ucÍiviteiten van de Fryske
Mole in het afgelopen half jaar. Aan het eind van zi.jn ovcrz.icht gaf dhr. Boschma
aan dat hij overleg tussen het bestuur van hct CIF,M cn Dc liryske Mole zeer op prijs
stelt. De secretarissen van beide verenigingcn zullcrr ccn claturn aÍ.spreken.

Afscheid van aftredende bestuursleden en examinatoren
Aftredende bestuursleden zijn: dhr. S. Smits en «lhr. J. Cn«rssen. Beiden stellen zich
niet meer herkiesbaar. Beide heren worden bedankt voor hun inzet voor het Gild
Fryske Mounders.
Aftredende examinatoren zijn: dhr. J. Hofstra en dhr. D. P«rsthumus. Ook deze heren
worden bedankt voor hun inzet. Allen ontvangen ccn aandenken: een pen met
inscriptie.

9

13. Verkiezingnieuwe bestuursleden
Het bestuur draagt de volgende personen voor om door dc: vcrgatlcring in hct bcstuur
gekozen te worden:
Dhr. R. Rosenkamp als voorzitter
Dhr. H. Woudstra als nieuwe penningmeester

Dhr. G. Gremmé als bestuurslid
Staande de vergadering stelt dhr. J. van Driel zich ook bcsclrikhrurr v(x)r ccn

bestuursfunctie. Allen worden bij acclamatie benoerncl. Hcl lrt'sltrtu'is lrir:r'rncc wccr
voltallig.

14. Rondvraag
Er zijn 4 personen die van de rondvraag gebruik willerr rnakt'rr: tllrr'. .1. ('op1rc'rrs, tlhr'.

G. Wijnja, dhr. G. v.d. Weg,dhr. D. Kamminga.
Dhr. J Coppens:

De opleiding tot molenaar is erg belangrijk. Wat hccl't lrct hesluur'g,c(luurr rrrc:t dc

voorstellen die uit de leermeestersvergaderingzijn gckr)nr('n ('n wrl grurl nr(:n cr'lncc
doen?

Antwoord van de voorzitter: over de voorstellen uil rlc lccrnrccslcrsivcrgatlcr-ing

wordt nu geen discussie gehouden. De samenwerking tuss('rr rlt'lt'cnnecslcrs is nict
optimaal. De voorstellen zullen wel degelijk besprrokcn wortlt'rr rurtLrl z('uilgckris-
talliseerd zljn.
Dhr. J. Coppens: de opleiding moet een punt worde:n v(xu'tlt'rr:rj;riu'svcrgrrtlcrirrg.
Dhr. G. v.d. Weg:
Er is nog weinig vooruitgang geboekt in dc rnatcric vrur llA('('l' cn tlc Arl'ro-wcl.
Bovendien is en blijft nog veel onduidelijk.
Er komt een Friese Molendag in septcnrhcr | 

()()(), sirnr('rrvlrllcntl rrrct Ope n

Monumentendag. Specialiteit zou kuttrtctt r,i.in ccn rrritltl:rpi ('n :rvolrtkrpcnstclling
van de molens die verlicht kunnen w«rrdcn. I)c itlcccn zullr'rr tlr)()r'ccn wcrkgrocp
verder uitgewerkt gaan worden.

Dhn D. Kamminga: m.b.t het jubileunr
Hij vindt het idee van J. Coppens over een klankhccltl lc lrurt. llovcrrclicrr is hcm als

lid van de werkgroep jubileum nog niet duidcli.ik ol'cr' !ru wcl ol'gc:cn huÍ'Í'et rnrrct

komen. In de vergadering blijkt de bereidhcid v(x)r'ccrr bulll'l v:ur./'30, p.p.aanwe-
zig.
Dhr. G. Wijnja: hij wil graag

groepsfoto vereeuwigen.

w.g. P. J. van der Gaag,
Secretaris

allen aan wie ccn ce:r'lil'icirirl is uitgcrcikt op een

Dit wordt voorjaar 2000! Immers op 23 mei 1975 is dc vereniÍl,in14 rrytgericht!
(Noot van de redactie).

12.
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Van de penningmeester
Beste mensen,

In de laatste bestuursvergadering voor de vakanties hebbcn wi.j clc l'inanciële toestand van

de vereniging Gild Fryske Mounders dorlrgenomen. Uit hct hicrrnder volgende over-
zichtje - in afgeronde bedragen blijkt, dat er "behrxrrli.jk" w«rrclt irrgctcerd.

1988:

1999:

ontvangsten tot I juli
nog te ontvangen contributies

dus een verwacht "te kort" f 6.85( ),

In de eerstvolgende bestuursvergadering op 9 septernhcr'/,Lt I c.c.a. vcrder besproken wor-
den, zodat wij op de najaarsvergadering van 5 novemhcr nre:t voorstcllen zullen komen.
De kopij voor het septembernummer van De Utskoat rnoct v(x)r 2tl augustus ingeleverd
zijn, vandaar, dat we nu nog geen concrete voorstellen hchhcn.

Wij hebben als bestuur al wel een paar suggesties:
- A. De Utskoat in een (mogelijk) goedkopere uitgavc.
- B. Advertenties in De Utskoat opnemcn
- C. Geen acceptgiro's meer gebruiken voor dc tc bctalcrn contributies (dit bespaart

aanmaakkosten en kosten van de bank).

- D. Verhoging van de contributie.
- E. Op de een of andere manier de prlrt«rkostcn latcn vcnnindcren.

Tijdens de najaarsvergadering zullen er ongetwijÍ'eld lcdcn t,i.in, die nog andere voorstel-
len naar voren zullen brengen, die het te kort kunnen laten vcranderen in een overschot.
Dus denk er eens over, wij zijn benieuwd........

Tot 5 november a.s.

De Steenhuisterpoldermolen
De restauratie van deze molen kan voor een deel ditjaar wortlcrt uitgcvocrtl. uls lrct

bestuur van de stichting op 14 september met de financiering katt irtslcnlnlcn.

Een gedeelte van de restauratie moet dan nog door de gcrtrcr:ttlt'/1)t'()virrcic o1l ltcl I'l{tll)
(Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma) 20OO-2( )0-5 tcn lrrstc vrut ltcl l-rtrtlgct.iaar

2005 worden gebracht. Hiervoor is weer nodig dat de gentcr:nlc l.ccuwrtt'tlcnttlccl hcrt oltt-

brekende bedrag (voor 2005) op haar jaarlijks in te diencn priorilcils volgortlc (liisl)it:ttt-
geeft.

Molen Vijfhuizen te Hallum.
Uit de dagbladen hebt u kunnen vernemen dat de molcrt iruttitltlt'ls o1r

nieuwe locatie is verplaatst.

De Cornwerdermolen te Cornwerd
Van het Wetterskip Marne-Middelsee te Bolswitrcl krcgcrr wij lrt'rit'lrl tlrrl op tlilrstlag 2tl

september a.s.,'s middags om 14.00 uur dc poldcrrrtolctt v:ut ('()r.nwe rtl wccr in gcbruik

wordt genomen.

De Tjongermolen te Mildam.
Deze molen bleek nadat wij een restauratic :.r:.rrrvr'arUt lurtltlcrr irrgctlicrrtl rtict vcrrneld in

het "Register van beschermde monumenten irrgcvolgc iu'tikcl (r viut tlc Mottuntcntenwet

1988" of gewoon gezegd: Niet op de Monutnctttcttli.ist stotttl.

Na de nodige coÍïespondentie hierover is op 20 rnci .j.1. tlczc lirtrl lrcrstcld cn is nu het

wachten op de gemeente Heerenveen om onze restauralic-irilnvriutg, tloor-tc sturen.

Molenaars-examen op molen De Hond te Paesens

Op donderdag 7 oktober a.s. aanvang 14.00 uur zullen 2 kantlitlalcn ccr) cxilnren worden
afgenomen door de examencommissie van de vereniging I)c: llollarttlsctrc Molen.

Het bestuur van het Wetterskip De Waadkant heefi een vcrgunning aÍgegeven voor het

aanleggen en gebruiken van een dam met afsluitbare duikcr in clc watergang nabij De

Grote Molen te Marrum alsmede het verruimen van de watct'gang.

V/ij hopen dat hiermede een lang gekoesterde wens van Kccs dc Grcot wordt ingelost.

[Jitgaven
ontvangsten

"te kort"

Betaald tot 1 juli jl.
nog begroot tot eind 1999

I I .2( )0.-
- tt.250.-

2.95( ).

.f tt.4(x ),-
- 9..150. -

f n.t50.

.l 9.45( ),-
- I .2150,

f l0.e(x).-

I

NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Henk Woudstra 

-

Andre Cramer
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naam ïepkema's Molen. De molen is tot 1923 in werking gcwccst. Molenaar1jepkema
kwam te overlijden en voor de windmolens was een slechte toekomst weggelegd. Door de

slechte staat van onderhoud ging Welgelegen over in handen viln een sloper. Het leek de

enige uitweg, maar inmiddels was De Hollandsche Molen ook acticÍ' geworden en dat

heeft er mede voor gezorgd dat Nederlanders zich gingen aÍvragcn in hoeverre je een

belangrijk stuk cultuurgoed aan de vooruitgang moest prijs geven. l)c slopershamer dreig-
de maar dit 'zwaard van Damocles' werd door de gemeente bcslrctlcn door de molen
terug te kopen voor / 1600,-. Van de 17 industriemolens tlic tlc gcrnccntc ooit heeÍl
gekend is Welgelegen de enig overgeblevene. In het begin van dc.iarcn 70 vcrbrandde de

molenromp met zaagschuren van de bekende Siebenga's Molcn. Vanal'tllt rnoment moest

Welgelegen de rijke windmolenherinneringen alleen verdetligerr. I')rr dat dcctl zij met de

mogelijkheden die de tijd haar bood. De molen deed dienst lls hnrntlwccrkazcrne, als

tempel van de Odd Fellows, als opslagruimte voor de plantsocncrtlicnst cn last but not

least als feestlokaal voor scholieren. Tekenend voor die tijd. lrcrr rrurlcn wcrd mrxri gevon-
den zoals zij daar stond, zonder bedriji maar als zieltogend nronunrcn( nrct cen onheuse

bestemming, het karakter van de molen onwaardig. Maar zi.i wls wcl lrchoudcn voor het

nageslacht enjuist die nieuwe generatie sprong in de brcs v(x)r'ccn wirardigc rcnaissance.

Zo werd de molen in 1974 tijdens de Heerenveen-een-l'ccstcrr hcropcrrl als draaiend

monument. De bar op de benedenverdieping verenigdc ziclr ovcrigcrrs slccht rnet het

imago dat de nieuwe molenaars voor ogen stond. Ook dc rnolcrr rrrcl hrll st«rÍ'l'ige bedrijf
viel slecht te combineren met het onderkomen van dc l-iorrs tlic ovcrigcns bcst wel trots
waren met hun verblijf in de historische wiekendrager.

Produceren
Hoog op het verlanglijstje stond het produceren van nrccl vrx»' dc bakkers van

Heerenveen e.o. Dat werd in 1990 gerealiseerd en vanal'dilt nx)rncnl wordt er op de steen-

zolder graan in het kaar gestort. Je hoort er wecr hct zirrgcrr vrur rlc slcncn en je ruikt de

prikkelende geur van vers gemalen meel dat stuivcntl irr zlkkcrr schuiÍi, terwijl over de

stelling de wieken zwaaien die llitsendc schatluwcn tkxrr lrct interieur werpen.

Welgelegen maalt weer zoals dat vroeger het gcval is gcwccst. I)c biottxlp is in al die
jaren sterk veranderd, maar ook de bemensing. Nicl rnccr ccrrzaanl in het veld, maar

temidden van een meelevende buurt die de molen op hantlcrr rlrtagt. (icen beroepsmole-
naar meer aan de maalbak, maar goed opgeleide en cnth()usiilslc vri.jwilligers die de molen
koesteren in hun hart. De oude glorie van weleer is teruggckccrtl, cigcntijds in een goed

geoutilleerde molen met een gedegen cursus voor aspirant-rnolcnaars.

Doel
Het feest op de molen dient nog een goed doel, want de nrolcn stalt aan de vooravond van

een belangrijke restauratie. In 1990 werd de kap gerestaurecr«l cn kwam er nieuw riet op.

Tevens werden de wieken hersteld en kreeg men een koppel nicuwc maalstenen. Toen zag

men overigens al in dat de oude wieken geen lang leven mccr bcschoren zouden zijn. Het
moment van de l50ste verjaardag werd dan ook aangegrepen om de aandacht te vestigen

op aanpassing van het gevlucht. Was de molen in vroeger jaren al eens verhoogd, die
optie is nu absoluut niet in beeld. De molenaars zoeken de verbetering anno 2000 in de

B eeldversl ag V/irdumer
spinnekopmolens

Het grootste deel van de fotobijschriften is in nr. 94 weggevallen waarvoor onze
excuses. Bij de foto's op blz. 10 had moeten staan:
Infebruari 1957 legde Chris Visser uit Leeuworden dut sÍccrwtllc hacld vast.
De molen van Hoogland verhuisde naar I)e Zw(ltt, ()tn door, ttx'ri:;tist.h.f'raai gelegen, het
landschap te sieren. Op de foto van Tjilte Tulsmu (tu'«dc nolertuilr vun tle spinnekop),
gemaakt aan het begin van december wtrig juur, is dt ntilttt uun lrct proefdraaien, een
prachtig gezicht.

En op blz. 11 ontbrak deze tekst:
Dit is wat er nog rest van het fraaie duo dut Vi.tser 42 .jaur gclclen wxtr het nageslacht
vastlegde: de ondertorenvan Kramers Molen. krl dic txtil vcrri.j:.tn op de nieuwefunde-
ring van de afgebrande Hoogland Molen? (Íitto Popk<"|'immtnnon:s)
En dan de gevolgen van de fatale brand(stit'hting). F),n hrxtlt w,rkxtlde balken prgen
voor een troosteloze aanblik. (foto Popke Timmermut.s, 25 altril 1999)

Llitbundig feest rond molen
Welgelegen

Heerenveense wiekendrager vierde 150-jarig bestaan

Zaterdag 19 juni vierde korenmolen Welgelegen, bij dc F'eansters bekend als
Tjepkema's Molen, haar 150ste verjaardag. Dat gebeurde in en rond de molen met
een ambachtelijke markt, muziek en spel. Een verslag.

Kort historisch overzicht
Het is dit jaar 150 jaar geleden dat molenaar Hcrnranus Hcndrik Kok uit Almelo toestem-
ming kreeg voor de bouw van een pel-, mout- en korcnrtxrlcn. Het was de Deventer
molenmaker W. F. Looman die de bouw voor een bedrag van .f 5(XD,- wist te klaren. Kok
kwam met zijn gezin naar het Friese Haagje, maar zijn verblijÍ' was van korte duur. Al in
1850 verkocht hij de molen aan Gooitzen van Terwisga. Dic hlccÍ' td I 864 molenaar. De
burgemeester, jhr. Mr. F. H. van Beyma thoe Kingma, werd de nieuwe eigenaar. Dat bete-
kende overigens niet dat hij zijn bestuurszetel verruilde vrxrr «le stollïge meelzolder want
hij liet de molen bedienen door huurmolenaars. ln 1872 krccg Johannes Melis ljepkema,
een molenaar uit Vrouwenparochie, de molen in bezit. Aan hem dankt de molen ook z'n
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aanbrenging van fokwieken. Dat gaat geld kosten en zoals hct cr nu voor staat kan het
subsidieverzoek in 2004 worden gehonoreerd. Het gaat dan orn ccn hedrag van anderhal-
ve ton. Een sponsoractie werd gestart en het bord met daarop tlc vcrnrelding van alle spon-
sors werd rond het middaguur onthuld.

Feest
Het was dus feest op die gedenkwaardige l9c .luni. In allc opzichtcn cen geslaagd 'mole-
barren' met honderden bezoekers die door dc vcrsicrrlc huurt rlc talrijke kraampjes
bezochten van diverse ambachtslieden. De hakkcrs hatldcn ecrr spccialc traktatie gemaakt,
het "wjukje". Kinderen vermaakten zich o.a. rnct rncclzak.ics grxricn. cen variant op blik-
gooien. Er waren optredens van verschillcndc banrls crr olkcsl.jcs. Zcll.s de molenaars tra-
den op met het Flora-shantykoor door rnct ccn rnolcn:rarsballutlc van de zakkenkloppers

Molenaars als zakkenkloppers. Waling Hofkuntl), (lcurt t,rttt rlc Wrg en Jan Looyenga
traden op met het Flora-shantykoor meÍ hurr nieuv,t, :ltkkurklo1t1x,r.

op te treden, een vermakelijke en rijkelijk stuivendc act tlic ovcrigens zeer werd gewaar-
deerd. Een succes was ook de aanwezigheid van Bclgischc trckpaarden die we hier al
vaker zagen en die ook in lJlst op de zaagmolen een gntitgl gczicne gast zijn. Kinderen
mochten op de kar een rondrit maken en daarvan werd vokrp geprofiteerd. Natuurlijk
werd ook de gepavoiseerde molen volop bezocht en z«r k«ln nrcn na afloop met grote
tevredenheid terugzien op een geslaagd molenfeest voor gr(x)t en klein. Het is duidelijk
dat de molen hier leeft en een goed draagvlak bezit wat buitengewoon belangrijk is voor
de instandhouding van zo'n kapitaal monument. De molcn stíít er en hoe. Onder het
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motto "Laat'm niet waaien maar draaien" gaat de molen ongetwi.iÍ-eld met een

gevoel het nieuwe millennium tegemoet. Gefeliciteerd en succcs nrc[ dc actie en

tauratie !

o De molenaars temidden van het massaal toeg,estrootnd(, publiek, luisterend
naar een optreden van een t)an de bands, bijna symfutlist'h yoot'tle wiize waar-
op de molen met haar bemanning een is geworden tn(l tk' Íl(tncenschap
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Kort Fries Molennieuws
De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naar de inventarisatie van " Friese
Molens" . Een nummer met (*) verwijst naar het boek " I)e Windmotor als polder-
gemaal in Friesland". Bijdragen voor deze rubriek graaÍ{ schriftelijk aan de
redactie oÍvia E-mail Wijnja@Freemail.nl. Teksten groag in de 'body' van het
bericht meesturen
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inmiddels in eigendom overgegaan naar de stichting v(x)r'hct synrbolische bcdrag

van / l,-.
Inmiddels is de bouw aardig gevorderd. Het muurwcrk is vo()r'dc houwvitk klaar
gekomen. Door jeugdige hulpen werden steentjes gehikt als ccn vonll vr.ln vri.iwil-
ligerswerk. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de tockorttsl.
Een molenaar is ook al present op de bouwplaats. Aangcz,icn tlc rnolcrutt:.tkcrs vccl

aanloop van toeristen hebben, de herbouw vindt plaats aan cr:n prachlig g.lcgcrr

toeristisch fietspad aan het Trekpad tussen Bolswarcl cn Worrurrcls. is lrct hurrclig

dat hij belangstellenden kan rondleiden. Het hoort ccrr hcctic hii tlc l'll. Iicrr ccrstc

schouwdag is vastgesteld op 24 september.

Op 9 november van dit jaar is het precies veertig jaar gclctlcrr tlrrl rk: outle lloldcr'-
molen afbrandde. Nu hoopt men de molen op die clulunr uilwt'rrtlig wccr klaar tc

hebben. Na de bouwvak zal de kap gerestaureerd wortlcn. wlan'ur tlc rictluttctt op

het achtkant worden gespijkerd. Vervolgens konrt tlc ricttlckkcr oprlt'itvctt. Als

ondertussen de roeden worden nagekeken en opgchc'kl loont lrct lrl ltc:c:l wut. Tcr
gelegenheid van het Simmer-2000 spektakel in Fryslirr lroopl nrer) tlc rrrolcrr ol'l'i-

cieel in gebruik te nemen. Ook zal dan een boek ovcr tlc poltlcr"crt tlc rttolclt vct'-

schijnen. Dit wordt geschreven door de FD-jountalisl l}rrkrtur, z(x)n v:ul wi.jlen

Anne Bokma die zich als voorzitter van De Fryskc Mole tlesli,itls bc:i.jvcrdc v(x)t'

eerherstel van de molen.

Rust Roest in herstel
De restauratie aan de Munnekezijlstermolen is irr volle grng koptc lrct Nieuwsblad
van het Noorden op 9 juli jl. Op een fraaie firto vrrrt ltoclol'Slroclinga hi.jst een

kraan van Lommerts KSM de nieuwe windpcluw ()l) /, n plrrats. Molentnaker
Doornbosch uit Adorp knapt de molen op v(x)r' ccrt hetlnrg vurt ./' 230.000,-. Op

het moment dat U dit leest zal de nrolcn z'n gcvluclrl ook wcr:r' lrchhcn. Daarna is

de "Rust Roest" weer klaar voor hct grltc wcrk. W:rrrl wcrkcn rrtttct hi.j. Immers

rust roest en dat moeten we niet hcbbcrt.

Marssumermolen weer compleet
De Marssumermolen is sinds 7 juli wccr in vollc gloric lc l'rcwondcrcn. Toen werd
de gerestaureerde romp weer gecompletccrd nrcl ccn I'r'uuie: kap en gevlucht.
Behalve dat de molenmakers van KolthoÍ'uit Sticrrs lrr'l notligc werk verrichten,
staken ook vrijwilligers van de Stichting Molcns in Mcrurnrcradccl onder leiding
van Waling Hofkamp en Arend Castelein de harrdc:rr r,nc'r'gick uit de mouwen.

Naar schatting 2500 uren vrijwilligerswerk wercl door tlczc enthousiaste molen-
vrienden in het molenherstel gestoken en het sprcckt v(x)r' 't,ich dat die inzet de

kosten behoorlijk hebben gedrukt. De klus heefi zo'n twcc ton gekost.

Cornwerdermolen gerestaureerd
In ons vorige nummer maakten we al melding van dc restauratievorderingen.
Vrijwillig molenaar John Hutchinson maakte er een Íraaie fotoreportage van.

Bijgaande afbeelding toont ons twee hoogtepunten en wel de plaatsing van de kap

7ll. Sprinklerkoppen in Hantumermolen
De Hantumermolen stond op l4 juli cvcrr volop irr rlc hclangstelling van de pers.
De brandweer trad aan voor nict zonlaar ccn rlcrrrorrslrirlic. In drie sessies werd
maar liefst 30.000 liter water in en door hct rict vun clc nrolcn gcpompt. Niet omdat
de molen in brand stond, maar omdat hier sprake: was cr:n indrukwekkend proef-
project waarover we in het vorige nurnnrcr al hcrichttc:rr. Oln molens beter tegen
brand te beschermen is een blusleidingsystccrn rrrcl twilrtig sprinklerkoppen in de

molen gemonteerd. En het was dat systecnt d:rt wcl'tl gclcst.
De installatie blijkt goed te voldoen, maar in clc kap rlic:nt dic nog wel te worden
uitgebreid. Bovendien moet de waterdruk opgcvoc:r'tl worrlcn om ook boven in de

kap voldoende water te kunnen geven. Het is nict zo tlrrl hi.j brand de blusinstallatie
automatisch in werking treedt. Dat is uit een (x)gpunt vun kostcnbesparing achter-
wege gelaten. Rookmelders waarschuwen in gcval vun br-and de brandweer die
binnen tien minuten de slangen aan de blusinstullatic karr koppclen en het systeem
onder druk kan zetten met water uit de nabijgclcgcn skrol. I)c D«lkkumer korenmo-
len De Hoop krijgt een vergelijkbaar systeem dat ovcrigcns wel aan de waterlei-
ding wordt aangesloten.

Molen VijÍhuizen verhuisd naar Burgwerd
De poldermolen Vijfhuizenheeft Hallum vcrlutcrr. I)at gc:bcr.rrde niet per helikop-
ter, zoals men dat oorspronkelijk in gedachtcn lrurl, nlilar rnet vrachtwagens van
kraanbedrijf Kielstra. De molenmakcrs Hugo Larrtlnran cn Iwan Salverda van
Bouw T5haalden de molen in Hallum in gnrtc clclcn uit clkaar. Op vrijdag25juni
werd alles opgeladen waarna op zatcrrdug in allc vrocgtc hct transport kon plaats-
vinden. Tussen vieren en achten v«rltr«rk zich hct historischc transport over de nog
in alle rust verkerende wegen van Fryslàn naar hct crÍ'van de voormalige
Aylvapoldermolen tussen Burgwerd en Wommcls. Nog diczelÍde zaterdag veÍïees
daar het geraamte van wat de opvolger van de Aylvapoltlcrrn«rlen moet worden.
Tijdens de voorbereidingen van het maken van ccn nicuwc Í'undering stuitte men
ook nog op de historische fundamenten van de vorlrgangcr van de achtkante pol-
dermolen, een forse spinnekop. Door Jan Hofstra is allcs zrlrgvuldig opgemeten en

in ka?rt gebracht. Ook werden er de nodige firt«l's van gcrnaakt waarna alles weer
met aarde werd toegedekt.
Op l4 juni is de historische Tjaerdt van Aylvapolder «rÍ'Í'icieel geïntegreerd in het
bestuur van de stichting Aylvapolder. In de aktc van levering is de molenpöle

16.

31.
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89.
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en het steken van de roeden. Dat was voor de bouwvak allemaal prachtig afgerond.
Na de vakanti e zljn de kleppen nog aangebracht zodat de zelfzwichter de wind
weer kan benutten. De molen zal weer regelmatig in werking te zien zijn en in
geval van nood kan er bijgesprongen worden om de waterstand op peil te houden.

' Vrijwillig molenaar John Hutchinson legde belangrijke momenten uit de restauratie-
geschiedenis vast Zoals het plaatsen van de kap en het steken van de roeden. Van het
eindresultaat hopen we in ons volgende nummer een foto te plaatsen.

lO7. Lustrumfeest voor de Weyert
Op l8 september vierde molen De Weyert te Makkinga haar derde lustrum. Na de
restauratie in 1984 is de achtkante stellingmolen op vierkante onderbouw in beheer
gekomen van de Stichting korenmolen "de Weyert". Elke zaterdag openen de mole-
naars hun deuren van 9 tot 12 uur om het bedrijf aan belangstellenden te tonen. Er
wordt tarwe gemalen en het volkorenmeel kan worden gekocht. Ook bestaat steeds
de mogelijkheid om rondleidingen voor groepen te regelen. In september 1994
kwam het museum "Oold Ark" met haar uitgebreide collectie gereedschappen van
A. Mulder erbij. Een unieke verzameling die tevens veel te vertellen heeft over de
landbouwkundige en sociale historie van deze streek van Fryslàn. Dit museum vier-
de het eerste lustrum op die 18e september. Kortom, voldoende reden om een feest-
je te bouwen. Zo vond er een demonskatie roggebrood kneden in de oude tijd plaats
(blootsvoets) en er was een ruilbeurs voor oude molenansichtkaarten. Op het terras
speelde muziek en een oliebollenkraam was goed voor de inwendige mens.
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115. Molenaarshuis Woudsend \ryordt moleninformatiecentrum
Goed nieuws is er ook te melden over plannen die clc gL:nlccntc'Wyrnbritscradiel
heeft met de Woudsender korenmolen't Lam. Op22juli wc:r'tl in rlc raad besklten
tot aankoop van het molenaarshuis naast de korennlolcn. Mcrr hoopt claannee een

twee-eenheid te creëren die recht doet aan de hist«lrischc vcrbon(lcrrhcid cn bovcn-
dien in het kader van het cultuurtoerisme een stuk nrccrwrrr'(lc gcclt :,tan hct
geheel. Het pand aan de Molestrjitte kwam onlangs lc koop t.n (lc gcntccntc was er
nu als de kippen bij om die gelegenheid niet aan zich v(x)rl)ii lc lrrlcn gititn. Een

aantal jaren geleden, in 1992, stond het huis ook arl ccrrs lc kr)()t) lls "gcrcnovccrdc
molenaarswoning met verrassend veel leefruimte". I)c w()nins l-rcvicl rlc nicLtwc

eigenaar toch niet helemaal vanwege hinderlijke trillirrgcrr rlic lrct nrillr)n vitn de

molen in de woning veroorzaakt. Met de aankoop is cen lrt'tlnrg v:ur./ 2-15.(XX).-

gemoeid. De gemeente heeft plannen om de beganc gnxrtl irr tc l'iclttclr lrls rrrolcn-
informatiecentrum met de nadruk op de te verkopr:n l)r'otltrcterr. Irr tlc wirrkcl dic
daar onderdeel van uitmaakt, kan de geïnteresscc:r'tlc lrt'/ockcr tllur lt'vcns 't.i.in

gemalen graanproducten aanschaffen. Op de bovcrrvct'tlit'pirrg kolnt hct karrtoor
voor molenaars. Dit in tegenstelling tot eerderc hcriclrlcrr irr knurlcn tlic lrrclclclcrr

dat een der molenaars hier zou komen te wonen. I)c loÍlrlt' kostcn wortlcn gct'uantd
op f 425.000,-. Na de bouwvak zal worden hcgr)nn('n rrrt'l tle vcrbouwirrg cn

inrichting. In het voorjaar van 2000 zal de «lprcrrirrg ollit'it't'l plrrrrtsvirrtlcn. I)it is

uitaard koren om de molen van de molenaars. Wc lrollcn ('r' l.r.l. oll lcl'trg lc kolncn.
Van 't Lam is een prachtige folder verschenen ill A.l poslt'r'lonruurt. (ltrlix'nratic bi.i

molenaar Notenboom, tel. 05 15-571579).

De gemeente Wymbritseradiel is trouwcns wiis rrrr'l lur:u' rrrolcrrs in IJlst,
Oppenhuizen, Oudega en Woudsend. Zi.j hcerl'l ccrr lnr:rit' A I lirltlcr latcn ntakcn
waarop de tekst "De molens van Wyrnhrits zi.jlr lrllt'nut:tl rrog ilr hctlri.jl'tc bezichti-
gen". Van De Rat heeft men ook ccn nicttwc lirltlt'r orrlwt)r'l)r'n. cvcnccÍls in kleur
en voorzien van prachtige Íilto's cn vL:r-klurcrrtlc tckcrrirrg,crr. Irrlill-nratic hicr«lver
bij molenaar Jellema van De Rat (tcl. 0-5 1.5 5.]l(rl(), h.ir.g (Xr-l1617540).

137. Molen in De Blesse naar eigenaar vernoenxl
Over de restauratie van de molen aan dc §[cr:nwi.jkcrwcg irr l)c l]lcssc hebt U nog
wat aanvullend nieuws tegoed. Zoals wc rcc(ls rrre ltklcrr bclcclilc clc nlolen op de

Nationale Molendag een nieuw hoogtepunt door hcl pllrrlscrr vilt'l dc kap op de

gerestaureerde romp. Daarbij kreeg de molen dc nililnl "l)c Mal's" onrdat Jan Mars
niet alleen de initiatiefnemer was om de van ltt34 rlalcrcrrtlc rrrolc:n in oude luister
te herstellen, maar tevens de eigenaar is en zorgdc v()or tlc vool'tgurrg van het pro-
ject dat nu ruim twee jaar onderweg is geweest. Dc orrllrulling van de naam werd
verricht door Klaas Rodenburg die als 'de man mct clc goutlc:n handen' enorm veel
werk heeft yerzet. Hij kreeg daarbij de hulp van clc urrrlcrhall' jaar oude Robin
Mars, het zoontje van Jan en Irma Mars. Bijgestaan ckror lrnta en Jan en diens
vader Piet en moeder Vronie, trokken ze het wittc lakcn wcg ditt was bevestigd aan

de in de takels hangende kap. Dat gebeurde nadat wcthouder Klaas van der Kooij
in de kraankabine via een druk op de knop de kap op de gewenste hoogte had
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gebracht. Vooral de tomeloze inzet van de 68-jarige Klaas Rodenburg werd
geroemd.Zes dagen per week is hij op de molen bezig, vilÍl 's ntorgens half acht tot
's middags vijf uur. Hij bewijst de gemeenschap van Dc Blcsse daarmee absoluut
een grote dienst. Wordt vervolgd.

Van de leermeesters
M0nelessen yn de praktyk

In wichtich 0nderdiel fan it Gild is de oplieding. No is e lk lirl lirrr it ( iiltl wol 0rxlcr'l.irrirrg-
saakkundige. It is dat er noch yn oplieding is, of om't hy scls irl cks:rrrrcrr tlicrr hat rrci irr

oplieding. Foaral foar de lëste kategory is wol ris goed, wal hy l(' l)r'irtcrr ocr tlc oplicrlilrg,
sa't wy no dërmei yn Wànswert beset binne. Guon sakcrr sillc krt'kt srr w0zc :ts ()l) ()ilrc

plakken dër't de lessen jOn wurde, mar altiten is der ek in Wanswcrlcr llriirirsie rrlxrglik.

By de polderm0ne Victor binne op it stuit fjouwer man yrr oplictlirrg. Yrr seplinrhct korrrt

der noch ien by, mar foar it ferhaal lit ik dizze der mar h0tcrr. ln lixrrrlicl is rl:rt :rllt' l'jorrwcr
m0nestudinten sawat like fier yn de oplieding binne. Mcrr h:rl rro icrr jiel op lcs wcst cn it
leit yn de plenning om omtrint maaie 2000 eksamen le tlwlun. Yrr st'ptirnbcr l()t)tl hinrrc
hja Ítein set en de lëste kear foar de simmerfakànsje wic op .l jrrly. ( )rrr't yrr.iuly cn lullr.rs-
tus earst de ien en letter de oar op fakànsje is, is dcr tllrr gjin lcs. Wy lx'gjirrne wcr op .1

septimber. Trije kear yn it jier meitse ik in skema. D0ryrr konrl t(' st(':ur wirt tlc llkonrnrur
de trije, fjouwer moannen it plan is. Om in idee te.jaarr: yrr it skt'ru:r l:rrr uplil- .irrrry stirrrc
bys0ndere dagen as m0nedei, reunie fan àld-Wànswcltcrs (()iurlir(lirUt: korlrs 7-5 _jicr'; in
dei fol jeugdsentimint yn de m0ne), Bartlehiemer Íyisr'írlc (lriclc rle i it'pt'rr) t'rr lroul.lu-tlci
(mei elkoar en de partner ite by de m0ne).

Mru' ck tiÍstlrpkcs stcit-
n('yn tlc l)lcnrrirrg. Yrr

it rrijc oplictlingskorr-
s('l)l bitrlrc rlil "snul'll'l-
slrrgcs". Wy lta al wcs[
lry rk' hclu' []onrhol' yn

li:rstct'littcrrs (spirtrrc-

kop ). by clc Vglhar-
tlirrg yn .lislunr (boere-

ntu()nls) cn yn Mcppel
( rri jc nötrnCrrrc; n'l0nder:
Kccs Vangcr) Op de

l0slc rcis ha wy tagelyk
Niicvccr) nlcillaam, onl
tlc scllkrui-ynrochting
tc bcs jcn. E,arder wiene
wy al yn Burdaard,
Wcstcrgeast en Mitsel-
w ic r. Perfoarst gi in
cksamenstages, dy
komme noch. BU de

snuff elstages giet de

. Op 3 july waarden Rolf Dijkema en Mark RavesktoÍ frnt.fitn-
gen by de Volharding - Jislum troch Hylke Kloosterntuil.

Lippenhuister wil zaagmolen terug
Lippenhuizen had vroeger een houtztrug,molctr. Irr l[]ó0 vt,(rrl tlic geltouwd, maar t,ier
jaar later al kraaide er de rode huun en blec.l'r', rricl,r yurt rl( molen over. Van her-
bouw is het nooit gekomen. Niets in het doryt hrrirrnt'r't rlun rxtk mcer aon het bouw-
werk. Toch leeft hij voort in de herinnering vun rk' Liltltt'nlrrtistcr,s.
De molen hrrÍt ooit gestaan uun dc ttrxtrulkurt t,(tn dc Opsterlandse
Compagnonsvaart, net ten westen vun tle Ruot',§/(,r'h'.I,f,. l)ttur lu.g txtk een petgat, dat
aansloot op de vaart, waarin de stammen ((n l)o(),\ tnrtr',tlt'tt li.qgan voor ze gezaagd
konden worden. De grond waar de molen slond i,s' ntr t'iguttlont vun Lippenhuister
Sieger Veenstra die grote plannen met z.i.jn grutntl hccjl. l)c r(r'onstructie van de

molen staat hoog genoteerd op zijn verlangli.jst. Wel i,s hct.jtttrrrrrt,r'tlut er geenfoto's
van de betreffinde molen bekend z.ijn. Zeffis Streeknnt,\(unt Olt,tttrlund in Gorredijk
beschikt niet over een aÍbeelding. Mocht U dus ov(r rlc orttltrckrtrdt', beeldende scha-
kel heschikken dan zou Veenstra dat graag vernetnen.
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learmaster mei en is it doel breder sicht op it m0nderen te krijen. Ek net altyd te fier fuort,
en net by de lesm0nen. Dy komme letter wol yn byld. Snuffelje dogge jo by in "gastge-
vende molenaar", in al bekend begryp by it lannelik Gild. In foardiel fyn ik sels dat troch
de ítstapkes de ploechgeast tanimt en it de learlingen mear motivearret as altyd deselde
gong nei en op de pöle.
Ek yn de plenning stie it tnderwerp fan de les oansjutten saas: kapkonstruksje, it waar,
wurktÍgen of houtsoarten. It wol net sizze dat oare 0nderwerpen net oan bod komme
meie, mar oer it omskreaune 0nderwerp wurdt yn elts gefal sprutsen. As ien fan de learlin-
gen behindere is dan kin hy it ek fan te foaren sizze en wurdt der reken mei holden. Ek
omskowe yn de plenning giet makliker as elts itselde papier foar him hat.
In nije opset as no tocht wurdt oer modulearring soe Ís wol goed ítkomme. Dan koene wy
de oplieding noch mear teriede op it eksamen dwaan. Der binne mear fariaasjes te betin-
ken, mar ik gean mar Ít fan 4 dielen: "waar en feiligens", "konstruksje", "wurktugen" en
"streekeigen". Foar elk diel eksamen yn jannewaris en juny. Dat soe de djipgong en kwa-
liteit fan de oplieding nei myn betinken befoarderje.
Dat is noch takomstmuzyk.
Yn de nije plenning steane ek al saken op preammen. Alve septimber Fryske m0nedei foar
publyk (wër is de ynterne mffnedei bleaun? opiten troch it lustrumbarren) en ítstapke foar
learlingen en learmasters. Ek ha ik de Victor al opj0n foar it ieuwikselbarren fan de
Hollandsche Molen.
De learlingen kinne yn it neijier op eksamenstage en sels bin ik ien of twa kear öfwëzich.
Twa Ítstapkes steane ek op it program: (spinnekop en kombinaasje wynmotor/jasker). Al
mei al ek wer in drok program foar de boech.

Sje.p de Jong (learmaster)

Cultuurhistorische blikvangers als
levend symbool

Molens zijn als werktuig zo millenniumbestendig als het maar kan. Toch is het behoud
van de molen als kwalitatiel hoogwaardig (én levend) cultuurhistorisch symbool van
Nederland ook in de huidige tijd een veelomvattend proces. Denk alleen maar aan de
grote inspanning die nodig is voor het handhaven van passende molenbiotopen.
Dil artikeltje gaat over een achterliggende gedachte bij de doelstelling van het molenbe-
houd en aansluitend hierop hoe op onze oplei.dingsmolen mensen worden opgeleid tot
toekomstige molenaars en/of molenbeheerders.

Van economisch productiemiddel naar symbool
In de tijd dat molens werden gebruikt als economisch productiemiddel werden verande,
ringen en innovaties heel langzaam ingevoerd: molens zijn het resultaat van een eeuwen-
durende evolutie. Dat is tegenwoordig wel anders: na een paar jaar is een product of dienst
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al weer achterhaald en wordt het vervangen ofgefacelift. Ook wat dat betreft zijn molens
prachtige voorbeelden uit het verleden voor de ontwikkeling van moderne, duurzame
(milieuvriendelijke) technieken en bouwmethoden. Een afgedankte molen werd in de
bloeitijd van de molens niet zomaar gesloopt of weggegooid, maar werd omgebouwd tot
een andere functie of werd in zijn geheel verplaatst.

De bezigheden van de molenwereld zijn nu gericht op het behoudcn van molens die ieder
hun eigen cultuurhistorische ontwikkeling in bedrijf kunnen laten zien aan het publiek en
het nageslacht.

Dus het behoud van molens uit de tijd zolangzij henzelf economisch konden bedruipen
met de opbrengst van de eigen productie. Door het uitvoeren van historisch verantwoorde
restauraties is het behoud van de molen als object eigenlijk gccn groot probleem. Het
materiële molenbehoud is het instant houden van de overgebleven exemplaren en het
eventueel op een authentieke manier complementeren ervan als bepaalde (elementaire)
onderdelen ontbreken.

De vragen van de toekomst zijn voor wie dit wordt gedaan en wie begrijpt waarom dat zo
wordt gedaan.

De mens van de 2le eeuw zal steeds meer in een multimediale en virtuele wereld leven.
De meeste mensen zullen daarbij door de toenemende globalisering en de wereldwijde
generalisatie misschien wel meer waarde gaan hechten aan karakteristieke (historische)
aspecten en (stads)beelden van de eigen streek of stad. De vraag die je hierbij kan stellen
is of de molen nog steeds voldoende wordt gezien als (HET) (cultuurhistorisch(E)) sym-
bool van Nederland. Zo ja, dan door wie en op welke manier?

Met het woord symbool zijn we gelijk op de huidige functie van molens. Molens zijn als
levende driedimensionale objecten een symbool van de geschiedenis van dc industric cn

de waterhuishouding in ons land. Het levende aspect houdt in tlat rn«rlcns rcgelnratig in
productie zijn als demonstratie van hun (vroegerc) kunncn. I)al sorrnrigcn «rok nu nog op
een historisch verantwoorde manier daar een conmrcrciccl hclang rncc kunncn dienen is

daarbij mooi mee genomen. Als commercieel gehruik varr nrolcns dczc rn«llcns niet aan-
tast in hun cultuurhistorische kwaliteit, is dit op beperkte schaal loc tc juichen. De huidige
beroepsmolenaars zijn zeer ervaren in hun vak en zorgen dus sanrcrr nret de vrijwilligers
voor het instant houden van het "ambacht van de molenaar".

Naast het levende en het cultuurhistorische of monumentale aspect is een nrolen in zijn
directe verschijningsvorm al een symbool van Nederland. Maar dan als icoon, net als de

tulp en de klomp.
De toegevoegde waarde die molens krijgen als levend driedimensionaal historisch object,
is belangrijk voor de continuiteit van het molenbehoud, zoals we allen weten en bepleiten.
De doelstelling van het Gild Fryske Mounders, afdeling Friesland van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars, zal ook in de steeds meer multimediaal en "virtueel" wordende
wereld van de 2le eeuw actueel blijven. Misschien zelÍs nog wel veel belangrijker en aan-
sprekender worden.
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Publiciteit
De uitdaging die nu actueel wordt is het blijven behoudcn cn vcrgroten van een brede
maatschappelijke interesse voor het molenbehoutl. Dat houdt in om te trachten veel meer
mensen kennis te laten nemen met de cultuurhistorische hetekenis van molens. Daarbij
moet natuurlijk niet vergeten worden dat nr«rlcns «xrk aan hct huidige landschap en het
moderne stadsbeeld een meerwaarde blijvcn gcvcn. [)czc rrrccrwaardc is een karakteris-
tiek streekeigen accent aan het beeld van de orngcving.
Indien het grote publiek hier meer mee op de ho«rgtc is en daarbij het er ook mee eens is,
dan is de garantie voor voldoende financiëlc nriddelcrr v«xrr ontlcrhoud en restauratie en
een ruimtelijk ordeningsbeleid dat rekening houdt nrct rnolcrrhiotopcn tnk (of juist?!) in
de toekomst goed mogelijk.
De maatschappelijke interesse is met beperkte rnicltlclcn rnrr:ili.jk nrct grote sprongen te
vergroten. Op zich is die bij voldoende landcli.jkc cn krkalc puhliciteit wel (potentieel)
aanwezig. Hiermee wordt bedoeld dat de mecstc r.ncnscn rnolcns hi.l ccn nadere kennisma-
king interessant vinden. Bovendien wordt voor dc nrccslc nrcnscn hi.j ccn bezoek aan een
molen of een nadere kennismaking via andere wegcn pils tluitlclijk waarvoor ze gediend
hebben. In dit kader is het steeds vaker toepassen van hi.ivrxrlhr:t:ltl irrtcrnet voor publici-
teit en achtergrondinformatie een toekomstgerichte ontwikkclirrg.

Molenaars van de 21e eeuw
Om in de toekomst molens ook echt te kunnen blijven latcn rralcrr is lrct werven, opleiden
en toetsen van nieuwe vrijwillige molenaars een continu n<xxlzakcli.ik proces binnen het
molenbehoud. Molens mogen in een toekomst waarin bi.jna allcs gcrligitaliseerd is immers
niet verworden tot louter virtuele uit een grijs verleden.
De kennis en vaardigheid om met molens (cultuurhistorisch) vcrantwoord te kunnen
malen (onze doelstelling gaat verder dan alleen voor dc prins tlraaicn) is maar bij een
beperkte groep mensen aanwezig. Dus continue aanvulling is trrn hchtrcvc van een duurza-
me voortzetting in de toekomst noodzakelijk. De vrijwilligcrs varr hct ccrste uur zun over
een aantal decennia niet meer actief. Hiermee verdwijnt na hct vcrrlwijnen van de oud-
vakmolenaars weer een stukje specifieke kennis en vaanlighcid.

Vaak hoor je het probleem van toenemende vergrijzing hi.j «rrganisaties die cultureel
gerichte activiteiten verrichten. Maar wat betrcti molcns zi.ln cr- <xrk jongeren die deze
groep monumenten zien als kenmerkend onderdecl van tlc (historische) iconografie van
Nederland. (Ondergetekende is er één.) Zo laat TMF hi.j hct programma "NL made in
Holland" op de achtergrond molens zien als één van dc synrholcn van Nederland.
Welke mensen kiezen er anno 1999 voor het volgen van <Ic oplciding tot vrijwillig mole-
naar? Dat zijn middelbare scholieren (TMF-kijkers) (()t nlunagcrs uit het bedrijfsleven
(NRCJezers)..Deze op zichzeer verschillende mensen hcbbcn cchter één overeenkomst:
ze zijn lieftrebber van het werktuig molen. De verschillende maatschappelijke functies
zorgen voor een bredere bekendheid van molens bij de plaatselijke bevolking.
Een ander voordeel is de synergetische samenwerking. Die zorgt voor het komen tot nieu-
we ideeën waarbij de inbreng vanuit verschillende achtergronden zorgt voor het behouden
van de bekende gulden middenweg. Een zelfregulerende en controlerende werking is
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' Op z"trrd"g*rrgt" 26 j""\iL ír' ,'tu',t'i,t'lt',t,qt'()('1, t'un
Penninga's Molen in het kader vurt tlc oltlt'itlitt,q tot vt'i.jwil-
lig molenaar een dagde e I doo r gc lt ru t' I t I t t 

1 
t t I t" l' j t tr r,qc t'ttr t t I ur

te Mildam. Op bijgaande .fitto lr',ql l"rir,t'lttrrtl's .jott,qstt' vri.j-
williger, Bernhard IJske,\, ((n ?!'il yttt»' ()l) tlr ltttilt'ttt'rt(rl(.

bevorderlijk voor het behoud van een molen als originct:l irr slarrtl gchoudcn en regelmatig
in bedrijf zijnd maalwerktuig. De symboolfunctic van rrxrlcrrs vlaagt als ecrste een hoog-
waardige cultuurhistorische kwaliteit. Molens mogcn niet allcrnaal wordcn verbouwd tot
truttige kantklosmusea of allemaal worden gemodernisccrtl rrrcl clcrncntaire technische
zaken die er nooit op of aan hebben gezeten. (Je kan echtcr nict clke r.v.s. kruiskopschroef
uitbannen.) Een ander verschijnsel is de huidige zap-cultuur. Vccl rncnsen hoppen steeds

vaker van de ene interesse naar de andere. Om mensen v(x)r ccn langcre termijn te interes-
seren is een op de persoon gerichte begeleiding nodig.

Ook is niet elke geinteresseerde wekelijks beschikbaar om biivoorbeeld op een molen
mee te kunnen draaien. Voor een moleneigenaar is het daarom van belang een brede groep
vrijwilligers tot zijn beschikking te hebben om ook in de toekomst zijn molen regelmatig
in bedrijf te kunnen stellen als levend symbool.

LI

ï'

I
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Een toekomstgerichte aanpak
Met als uitgangspunten de eisen geldende v(x)r ccn vri.iwillig rnolcnaar en de hierboven
geschetste ontwikkelingen worden op onzc molcn nrcnscn opgclcitl td vrijwillig mole-
naar. De verschillende vrijwilligers hebben vanuit hun achtcrgrorrd vcrschillende ervarin-
gen en nieuwe ideeën. Waarvoor wordt opgclcitl is cchtcr ccn vaststaand gegeven: een

veilige en deskundige molenaar worden. Daarorn hantcrcn wi.j hct nrotto "wat jij wil", als

het maar voldoet aan de doelstelling. Hicrnrcc wordt bctlocld dat onze ervaren vrijwilli-
gers en onze instructeurs zich opstellen als coach. Ze gcvcn instructics, moedigen aan en

controleren daarbij ofhet geëiste niveau wordt gchaald.

De cursisten kunnen daarbij elk op een bij hun aclrtcrglorrtl irlnsluitcndc rnanier de gehei-
men rondom het werken met molens te wcct korncn.

En ja, ondanks het zo "leuk" mogelijk maken, bli.ivcn cr vrxrr hi.lna icdereen lastige onder-
delen over die men zich tóch eigen moet rnakcn. Vrxrr tlc óón is dat het weer, voor de

ander de techniek en de derde heeft moeitc nrct kn«xrplcggcrr. l)aarorn vinden ook wij dat

iemand waarvan tijdens een onaftrankelijkc tocts («rl' ccrr onaÍïankclijke eindevaluatie)
blijkt dat hij of zij voldoet aan de eisen die gelden voor ccn vri.iwillig molenaar (op een

bepaald molentype), daarvoor beloond en erkend nrag wolrlcrr nrcl ccn officieel getuig-
schrift.
Bovendien wordt niet iedereen vrijwillig molenaar, hct is ecrr cxclusicvere bezigheid dan

bijvoorbeeld golfen!

Resumé:
- Molens behouden als kwalitatief hoogwaardige én lcvcndr: cultuurhistorische symbo-

len.
- Molenaars opleiden tot enthousiaste, veilige en kritisch natlcrrkcnde vrijwilligers.

Vrijwilligers mogen dus ongezouten kritiek hebben op dc uitvocring van de aspecten

van het molenbehoud. Graag zelfs! Vrijwilligers ziin vaak op specifieke (regionale)
gebieden deskundig en hebben vaak een onaftankcli.jkc cn ohjccticvc opstelling.

- De basis is net als nu een algemeen "rijbewijs", (al tlan nict) v(x)r ccn bepaald molenty-
pe. Een buschauffeur is immers geen vrachtwagenchaul'Ícur crr unclersom. De rest is het
zoveel mogelijk motiveren en profiteren van dc spccil'icke kcnnis cn vaardigheden die
een vrijwilliger tijdens zijn "loopbaan" opdoct. Hct l'cnomccn nxrdule is hierbij wellicht
de oplossing. Bijvoorbeeld: verplichte-, keuze- cn vriic kcuze rnodulen. Bovendien kan
niemand alles weten!!

- Gisteren is geschiedenis, morgen is een raadscl, nraar vandaag is een geschenkl (citaat

van ene E.R.)
Om in molenaarstermen te spreken: als de wind uil ecrr arrtlcrc hoek waait, moet er
gekruid worden. En bij een doorgeefsysteem door allc molcns die aan dezelfde gang

staan. Of je moet alles afzeilen en aan de ketting leggen, nraar dat is het laatste wat we
willen. Nietwaar?

Frank Terpstra,
instructeur op Penninga's Molen te Joure C.A.
reacties p I a Zw ettew ei 68- 4., 8629 ED Schamegoutu m
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Het volgende stukje komt deze keer niet uit een krant, ti.fdschril't ol'btrck(.ic). rnuar uit ccrr

kasboek, namelijk het oude kasboek van de voorm. Haskcrvccnlxrlrlcr'. I)czc polclcr is

voornamelijk gelegen in de voorm. Gemeente Haskerland r:n sintls l- l-tt4 sanlcÍlge vocgd

met de buurgemeente Doniawerstal tot gemeente Skarstcrlirr rrrct rrls lroolilplaats Jourc.
Zie ook Uit de knipseldoos nr. 52.

In het boekjaar 1862 vinden we het volgende vermeld:

Jan Klazes Voskuil,
h e t tij de lij k afs luite n

rogmolenaar, Joure, onverpligte legen moel
van de Nieuwe Schipsloot f 50,-.

Deze vermelding uit het kasboek plus aanvulling van dit knipscl is nri.i tcr hcschikking
gesteld door medemolensneuper de heer Jan W. Di.ikstrl. l)c v(x)r'guichicdcnis van het

knipsel staat vermeld in het notulenboek van de gcnor:rrrtlc vccnpolrlcr. Er is echter te

veel hierover geschreven om dit hier in zljn gehccl tc prrbliccrcn. Tussen haakjes
genoemde data zljn een verwijzing naar de oorspronkcliikc nolulcn.

(ll-12-1857) Via een brief d.d. 19 dec. jl. vraagt J. K. Vosktril tlc tlarrr in de Schipsloot te

Joure te verwijderen. Hierop wordt besloten dat daaraar) rricl kiu) w()r'(lcn voldaan.

(23-08-1858) De Voorzitter deelt mede dat Jan Klazcs Voskuil cigcnaar van den rogge-
molen te Joure verlangt dat hem door het p«rklcrhcstuur wortle tritgckeerd eene schade-

vergoeding groot zeventig gulden wegcns hct digtcn/al'sluitcn dcr Schipsloot te Joure
gedurende den laatst verloopen winter en vo«rr.jaar, - vL:r'rnits tle: aÍ.sluiting hem heeft belet
het transport van granen enz per schip nuar cÍl van rk:n rrrolcn. Wordt besloten den voor-
zitter uittenoodigen het bedrag der prctcnsc schutlc, tlcrr rrrolcnl.rar veroorzaakÍ, wel te

doen willen onderzoeken.

(06-10-1858) Wordt Jan Voskuil f 35,- aangeboden als schadckxrsstelling.

(26-ll-1858) De Voorzitter deelt mede dat door hem aan Jan Voskuil, rogmolenaar te

Joure, namen dit Collegie is aangeboden eene som van vijÍ'en dertig gulden, ter billijke-
ofschoon dan onverpligte vergoeding voor het ongerief hern veroorzaakt door het leggen

van een dam in de Schipsloot te Joure; gedurende den vorigen winter; dat gemelde

Voskuil die somt echter niet heeft willen aannemen maar vergoeding verlangd tot een

bedrag van zeyentig gulden, vermits hij een paard zoude hebben moeten aankoopen en

daarteboven in zijn bedrijf schade zoude hebben geleden, omdat hij niet konde malen

p< tlil { knipseldoos Írr. 53
Popke Timmermans

ktming
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voor boeren, die gewoon waren hun graan rnct vaartuigen naar den molen te brengen.

Vermits het geldige der ingebragte bezwarcn nict kan worden erkend, het aangeboden

bedrag der vergoeding trouwens billijk schijnt wordt beskrten bij dat aanbod te volhar-

den.

(3 1- l0- I 859) Wordt gelezen een aan GerJc;nrtccrdc Statcn . . . . verzoekschrift van Jan

K.V. . . .. waarin hij vraagt te willen bevorde rcn ol' dut het vititrwuter de Schipsloot

voor hem blijve bestaan, of dat hij deswegc ccr)c ....scltitclcvcrgocding moge verlangen.

De vergadering overwegende, dat ..... in hct «rrrgcricÍ' ....'r,al worden voorzien door het

graven van een nieuw kanaal, binnen dcn prolclcr gclcidcndc uit de Nieuwe Schipsloot tot

in de Overspitting . . .. dat het leggen van dat kanaal cchtcr [ot ttog toe niet heeft kunnen

plaats hebben ..... dat deze omstandigheid gcacht katt wordctt den aclressant ....ongerief
te hebben veroorzaakt .... eene gratificatic aart tc bicrlcrt tct'sot'n van./' 100,- doch niet als

verpligte schadevergoeding .... de adrcssarrt dc ontvangst dcr sorn onder den titel van

gratificatie heeft geweigerd bewerende . . .. clat hi.i op hr:t vititt-witter de Nieuwe Schipsloot

een regt van vaart bezit ten behoeve van zi.incn nrolctt .... tlut clic bewering is ongegrond

.... Schipsloot.... uitsluitend.... bestenrd v(x)r'tlc publickc .... het een eene onge-

rijmdheid mag genoemd worden te stellen dat hct gcnot .... viln vititrl .... op dat vaarwa-

ter zoude vestigen de eenig privaat regt van vititt't nu niet bestaat of immer

bestaan.

Heeft besloten.

.....Gedeputeerde Staten ... dat het Polderbestuur stceds

adressant eenige vergoeding uittekeeren, als bewijs vilÍl
pretense regt van vaart.

Aan den heer Commissaris der Konings voormeld mits

afwrjzend worde beschikt. . .

ongczincl moet blijven aan den

crkcnlrirrg van het bestaan het

dicn te: aclviseren verzoek

(31-10-1859) Wordt gelezen eene door den Secrctaris ontworpcÍtc en aan Jan Klazes

Voskuil te Joure namens het Polderbestuur ter onclertcckcning aangebodene verklaring,

waarbij de laatste als eigenaar van een korenmolen rnct cr'l'lruis ctt aanbehooren - tegen

ontvangst eener som van een honderd gulden hctn doot' lrct Poldcrbcstuur welwillend bij
wijze van gratificatie toegekend voor de scha«Jc wclkc dc gcntrctnde belanghebbende

heeft geleden door de afdamming gedurendc clcn hcrl'st wirttct'ctt voorjaar van 1857/8 en

1858/9 van het vaarwater de Nieuwe Schipsloot tc.lourc - nict slcchts verklaart die som

te hebben ontvangen als gratificatie of onverpligtc schadclottsstclling, maar tevens ten

volle erkent de bevoegdheid des Polderbestuurs, «lrtt hct gcrllclclc vaarwater ten behoeve

van den Veenpolder tijdelijk of voortdurend afiedanullcn. Vcrtnits het Polderbestuur

behoudens zijn gevoelen dat ter zake meer ampel is ontwikkeld bij zijn besluit van heden

No 2, niet ongenegen is, aan gemelden Jan Klazes Voskuil cnkel uit consideratien voor

billijkheid uittekeeren eene som van een honderd of een hondcrd een gulden voor het

ongerief den belanghebbende berokkend door de tijdelijke aÍdamming der Nieuwe

Schipsloot en wijders de uitkeering der som onder den naitnr van en als gratificatie de

bevoegdheid des polderbestuurs voldoende schijnt te staven, ook zonder den schriftelij-
ken afstand der door Voskuil gepretendeerde regten op gemeld vaarwater, - wordt beslo-
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ten den secretaris te magtigen de verklaring in dezen zin dcn bclanghchbcndc tcr ondcr-

teekening voorteleggen, en, bij onderteekening den belanghcbbc:ntlc dc gemcltlc sorn uit-
tetellen.

(23-01-1860)- besluit als boven van 2l November jl. No33 houtlcrrtlc alwi.jzendc bcschik-

king op het adres van Jan Klazes Voskuil te Joure ter zakc hct ti.idcli.ik al.sluitcn van hct

vaarwater de Nieuwe Schipsloot te Joure

(25-10-1861) Verschillende buitengewone uitgaven hoolilzakcli.lk ovcr voligc clicnsl.iarcn

als daar zijn kosten van dagelijksch toezigt op het bouwcn tlcr wulcrrrxrlcrrs in lll-59/(r0 cn

van werkzaamheden bij het afwerken der molens na dc oplcvclirrg tltxrr tlcn aanncrncr-

verschuldigd aan molenmaker Jelmer G Visser uit Hcercrrvccrr: irrl ./ .160,tt4; uilkccring
aan Jan Klazes Voskuil voor) tijdelijke afsluiting der SchipskxÍ in llt59i(r0l utl / -50,(X)

(02-05-1862) Wordt ter tafel gebragt nota van J. Voskuil tc .krttrc. rul ./ 2t15, wcgcns dc

afsluiting van het vaarwater de Nieuwe Schipsloot varr 17 Scplcnrlrcr ltt(í) trÍ 25

November 1861 hem berokkende schade. Wordt beslotcn tlc vokkrcrrirrg lc wcigctcn tnaar

aan den belanghebbende als onverpligte schadeloosstclling ccnc s()nr vln vi.iÍiig guldcn
aantebieden

Tot zover over deze "Jouster rog- en weitmounder" Jart Kl:rzt's Voskrril. Vatt dczc nrolc-
naar of van zijn molen heb ik geen fotomateriaal. Wic wcl'l
Via deze weg wil ik de heer Jan W. Dijkstra uit Oudchaskc hctlatrkctt v«xrr z.ijn bijdrage
aan dit knipseldoosartikel.
Ook met uw tip en/of knipsel kunt U bij mij terecht. (Kctr;trtltcr.ssingcl 2l , 8442 DK
Heerenveen, tel. 05 I 3-625404)

Heerenveen, augustus 1999 l'o;lkr:'l'irtuncrmans 

-

Over "De Zwaluw" in Birdaard
Misschien is het wel eens leuk om op papier te zctten hor: de eindsprint van het her-
stel/de wederopbouw van "de Zwaluw" in Birdaard is verkrpen.

Als ik me goed herinner was het in "De Utskoat" dat een bcrich( stond over de toekenning
van een Zllveren Anjer aan Anne Bokma van Wornntcls. Hct zal toen '78 of '79 zijn
geweest. In het verslag van die ceremonie was ook de verzuchting van Bokma opgenomen

dat het een nagel aan zijn doodskist was dat de molenbeweging niets had kunnen bereiken
ten aanzien van de afgebrande "Zwaluw" in Birdaard. Ik ben een oud-Rotterdammer en ik
kan me de actie herinneren rond 1950, die gevoerd werd om de molen "de Noord" aan het
Oostplein na een fatale brand weer op te bouwen. Die molen had het bombardement van
de stad doorstaan doordat de molenaar de molen had laten draaien waardoor de vonken
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van de brandende omgeving van de stelling en kap werden geblazen. Na de oorlog echter,

zoals gezegd rond '50, is die molen toch nog door brand verwoest. Veel Rotterdammers

hechtten aan die molen en zo werd er een actie opgezet om geld voor de wederopbouw in

te zamelen. Die actie lukte, het geld kwam er, maar door de een of andere (planologi-

sche.?) reden is de molen niet herbouwd. Toen ik dat bericht en die verzuchting van Anne

Bokma had gelezen, bedacht ik dat er ook zoiets ten aanzien van "de Zwaluw" mogelijk

moest zijn. En omdat iedere lawine met een sneeuwvlok of een steentje begint, leek het

me niet gek om een s6ort fonds daarvogr op tc zetten. Het restant van "de Zwaluw" kende

ik ondertussen goed: ik werkte in het grocnonderhoud van rioolzuiveringsinstallaties in

Noord-Friesland en daar viel die van Birdaard ook onder. Als we dan in Birdaard aan het

werk waren en door Albert Brouwer, de klaarmccster, naar de etage van het bedieningsge-

bouw werden geroepen voor een bakje kol'Í'ic, had ik vandaar uitzicht op het stenen onder-

stuk van "de Zwaluw". Datzager niet erg hoopgevend uit: er lagen nog verbrande balken

op het molenerfen de kraaien en kauwtjcs zwcrtrtdcn cr als rond een spookhuis.

Om te horen wat de mogelijkheden warcn hcn ik krcn op een winternamiddag naar

Birdaard gefietst en heb de eerste de bestc Birdaardcr ailngcsproken om te vragen wat de

plannen walen met betrekking tot de molen. Hct was ccn .iongc rnan die vertelde dat de

gepensioneerde aannemer Jellema van plan wils onl tc hcginncn het restant te consolide-

ren en daarna wellicht op te bouwen. Maar ik kon dat, zci hii, bctcr aan Jellema zelf vÍa-

gen. Nadat hij had uitgelegd waar Jellema woonde (richting Bartlehiem) ging ik daarheen.

Meneer Jellema was thuis, maar uit wat hij vertelde kon ik nict opmaken dat er concrete

plannen voor consolidatie of restauratie waren. Zo begrccp ik dat via hem geen fonds tot

herbouw van "de Zwahtw" op te zetten zou zijn. Toen heh ik maar weer een Birdaarder

aangesproken om te vragen waar het secretariaat van Dorpsbclang gevestigd was. Het ant-

woord luidde dat Birdaard viel onder Dorpsbelang Jislum c.o. Het was echter te laat

geworden om nog in het donker naar Jislum te gaan om daar te speuren langs de wegen. In

de dagen daarna schreef ik een brief aan Dorpsbelang Jislum met daarin het verhaal over

"de Zwaluw" met de vraag of zij niet een fonds wilden openen op hun rekening voor het

herstel van "de Zwaluw". Na korte tijd kwam het antwoord: dat leek hun wel wat; als er

giften op hun rekening kwamen onder vermelding van "«le Zwaluw" dan zou dat geld

apart gehouden worden. Dat was natuurlijk een opsteker. Nict lang daarna maakte ik de

eerste Í 25,- voor "de Zwaluw" over op die rekening.

Wel een rekening maar geen P.R. Daar moest wat aan te docn zijn. Ik schreef toen een

brief aan De Fryske Mole, die zat toen nog op de Eewal nteen ik' rnet daarin zo'n beetje

het hiervoor vertelde verhaal. Helaas was het antwoord hicr nict zo positief. De Fryske

Mole had al zo lang geprobeerd die kar uit de modder tc trckken zonder dat er beweging

inkwam; ze wilden niet weer de mouwen opstropen. Dat sch«xÍ «Ius niet erg op en daarom

moest er iets anders worden geprobeerd. Ondertussen had ik zo hier en daar al over m'n
activiteiten rondverteld maar de meeste mensen vonden het maar luchtfietserij. Als het

koffietijd was op de zuivering in Birdaard vroeg Albert Br«ruwer of ik van dat overge-

maakte geld niet liever gebak voor bij de koffie had gekocht. Dat ontkende ik natuurlijk,
maar eerlijk gezegd zag ik ook nog niet, als ik m'n ogen tijdens het 'bakje' half dicht

kneep, "de Zwaluw" herbouwd tegen de lucht afsteken.

3t

Het was na de gemeentelijke herindeling, zodat Birdaartl orrtlcr ljcrwcrdcradccl wls
komen te vallen. Als ik me goed herinner was het al wccr irr tlc vlol:gc zotttcr dat ik ccn

brief stuurde naar het gemeentehuis van Ferwerderadecl nrcl tlulrin txrk wccr hct vrx»stcl

een fonds te stichten waarin mensen gelden zouden kunncrr sl()r'lcn onr uitcindcliik tlaar-

mee de herbouw mogelijk te maken. Het duurde evcn, nlailr lrlcn tlc antwrxrrdhricl'kwatrt

stond daarin precies wat ik hoopte en nog wel van dc .iuistc rnurr txrk: tle hurgcrttccsler.

Het voorstel leek hem zinvol en uitvoerbaar, dus dat lirntls zorr t'r' we I kotttcn ctt vcrtlct'

zou het gemeentebestuur van Ferwerderadeel doen wat wcrrseli.ik lcck ortt dc wcdcrop-

bouw van "de Zwaluw" te bespoedigen.

Met die brief was m'n werk eigenlijk afgelopen. Als le:r:r'plrr.icct is tlc rrtolcn rlitarna opgc-

bouwd en het resultaat is mooi te zien vanaf de weg I)okkrrrrr ()rrtlkcrk. Als ik rlaar lang

kom en het silhouet van Birdaard tegen de noordelUkc lucht zic ;rl.slrkcrr, v«lcl ik ruc altiid
op een speciale manier verbonden met de molen die daal'sltttrl.

J. J. Heijink, Rijperkerk
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Dekemamolen nog steeds
in desolate staat

Het is alweer bijna dertig jaar geleden dat tle hewoner van Dekemastate te Jelsum, de heer

J.H.J. van Wageningen, samen met de heer P. dc Jong een poldermolen heeft aangekocht.

Dat was in 1970 en het betrof de molen dic tcn zuiden van Janum stond. Het bouwjaar van

de molen is 1855, en eind jaren zestig was de t<rcstand van de molen niet rooskleurig. De

. De molenromp met Dekemastate op de achterg,rond. F-ttltt Chris Visser. Opname: 0l-
08-1999

molen staat er helaas nog net zo slecht bij als tijdcns dc de aankoop. Nu het kasteel

Dekema weer wordt gerestaureerd en in de toekomst geopend is voor publiek, zou het niet

misstaan indien de molen ook weer in oude luister wonlt hersteld. Het zou jammer zijn als

de molen nog verder verpaupert. Daar is niet alleen Dckcmastate, maar ook de Gemeente

Leeuwarderadeel niet mee gediend.

Chris Visser
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In nummer 94 is door onbekende oorzaak het gedicht over dc rrrlcn van Paesens van
schoolhoofd Riemer Goet weggevallen. Bij deze alsnog dit li:raic gcheel dat door de
schoolkinderen vanaf de stelling werd gezongen, vrxrraÍgaarrd aan de oÍIiciële inge-
bruikname.

By Peazens stiet

Gedicht

By Peazens stiet in mfine
De namme is De Hfin

Wannear 't de wjukken draaie
Sjocht men dat fier yn 't rfin
Foarhinne moast er mealle

It nöt kaam by 't weinfol oan
De mfinders wiene faklju
Dat gie fan heit op soan

It meallen is net meer nedich
Fabriken namen it oer

Mar lokkich stiet by it doarp noch
Us mfine fier en stoer

Beheard troch De Fryske Mole
Mealt er ek hjoed de dei

Sadat elts no noch sjen kin
hoe 't eartiids wurke waard

in m0nc

l;t'rlittt' .jirr krttnut der ljedders
Wttttt tlt tnrtne wie kapot

Itt ,t'tik n'itl tlttl tnrxrst.f'e(bngen
t'tt tk v'(ll h()r,tÍ wie rot

'l'i rtttttt' r'l.ju ltu wiken wurke
rlrtl trit' in.l'r.jemd gesicht

Wtrttt rlr mr?ne lei heal iepen
Ittkkit'h lr.v kuum wer ticht

Il.jrx'd vyunlt cr dan wer iepene
l)ttt i,s in blide dei

Il_v druuriÍ wer alle sneonen
h.iir b.v Peaz,ens oan de wei

Llts d.v'Í wol kin er fan genietsje
en ,s.jen hoe oft er mealt

en dcrmei oan rts ailegear
syn.ferhuul oer froeger ferteld.

Riemer Goet
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Martin Sijbesffi&, gedreven
kunste flaaÍ met molenambities

Een ingezonden stuk was Yoor de redactie aanleiding om eens nader in gesprek te

komen met een leerling die helaas zakte voor het molenaarsexamen.

Kunstschilder
Het was op een zwoele zomeravond in hct hcgin van augustus toen we in het aardige

dorpje Ktbaard in gesprek kwamen met Martin Sijbesma. Met zijn Ytsje bewoont hij het

monumentale, voormalig gereformeerde kerkje rnet kosterswoning aan de P. Moensstrjitte

dat dateert uit de l8e eeuw. Op de zolder van het vrocgcre Godshuis is het atelier van deze

sympathieke kunstschilder gevestigd. We hcklimmen de trap vanuit het kerkje dat nu als

opkamer dienst doet naar Martin zijn werkruirntc. Allc ranten staan open voor het verkrij-

gen van de nodige afkoeling. Het levert mooie cloorkijkjcs op waarvan de kunstschilder

elke dag weer weet te genieten. Overal hangcn prachtigc schilderijen, met name stillevens

die zo waarheidsgetrouw zijn dat je bijvoorbccld geneigd bent om een glinsterende water-

drup van een glanzende appel te vegen. Martin t(x)nt ons ccn schetsboek waarin hij realis-

tische impressies heeft gemaakt van bezoeken aan rnolcns in dc omgeving. Het zijn ragfij-

ne potloodtekeningen waarin de tekenaar zijn lieÍde vtxrr molens heeft weergegeven.

Maar ook op het doek is de windmolen vertegenwoordigd. Vooral interieurs van molens

blijken een grote aantrekkingskracht op de kunstenaar te hchbcn.
, It is de bewfindering foar de technyk hè" , vertelt Sijbesma die het uitoefenen van het

molenvak ziet als een nuttige en aangename tegenhanger van het werken aan schilderijen.

Romantisch
Na zijn opleiding als huisschilder is Martin onmiddellijk met kunstschilderen begonnen.

" As bern mocht ik al graach tekenje, mar rts heit seath it ncÍ su sitten dat ik keunstskilder

wurde woe. Dochs bin ik it wurden en no sjocht heit ek wol dut it goed is."

Zijn werk kenmerkt zich door een sterk realistische weergave van de werkelijkheid. De

composities zijn zorgvuldig gekozen en de warmte die veel van zijn werken uitstralen

heeft iets romantisch.
Het begin was een periode die zich kenmerkte door gnÍe armoede. In een gammel oud

huisje op De Hiemert, als het ware in de schaduw van de beide molens aldaar, begon

Martin te schilderen.
,,Hoe't ik ek stookte, it wie der winterdeis net h)aann te krijen. De frrle eastewyn blaasde

sa troch de healstiens muorre hinne."

Maar gedreven als hij was, zette hij door. Er kwamen prachtige schilderijen onder zijn

handen vandaan en langzaam maar zeker wisten de kenners hem wel te vinden. Enige tijd

later verhuisde hij naar Kobaard waar hij in het "Swithok" zijn nieuwe werkplek vond.

Ook hier weinig luxe.

"Opdrachtjouwers moasten by my troch de drek om yn'e hfrs te kommen. Ik sioch de

direkteur fan in grutte saak noch mei syn sjauffeur foarriden. Op syn swarte lakskuon
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. Martin Sijbesma temiddenvan enkele van z.i.jn .x'hiltlt'rijt tt tttt't litrk.tlxtyt,rt tt'tt gcd«'ltc
van het interieur van de Babuurstermolen tt 'l 

.'.jc rkwt, tl l .

moast er wol troch de drek om it skilderii tlut ar utit.r jr littt'tr ltir' tty lt ltt'l.jur. l'nrhli< h
no! "

Achteraf kan Martin er wel van genieten, nurtr tocn hi.l. rrir rrog cvcn in ccn andcr klcin
huisje te hebben gewoond, het kerkjc in kunslcnlrusrkrr'p Kirlr;r:rrrl korr kopcn, hoeÍUe hij
niet lang na te denken. In feite kon hi.j hct hiirrir rricl gt'lovr'rr rl:rt hi.j tlic schitterende kans
kreeg. Het monumentale gebouw leent zich hrrilcngcwtxrrr goctl vrxrr ziin werk. Aan de
straatkant heeft het kosterhuisje een duidcli.lkc, historisclrc tritstrirlirrg. l)aarachter ligt het
ker§e dat via een doorbraak in boogv«lntt lc lrlcikcn is viir t'err opstapje. De eens zo
gewijde ruimte ademt nog steeds een spccialc sli'cl wirt zckcl txrk vclstcrkt wordt door de
vitrinewand die zich uitstrekt over de helc lcngtc. Vrouw Yts.ic is vrxrral ook weg van de
akoestiek. Als liefhebster van muziek, zc spcclt h«xrrn, is rlt:zc ruirrrtc ook echt aan haar
besteed. Wanneer even later op de avond een stuk pianonruzick worrh opgezet kunnen we
de akoestische kwaliteit alleen maar beamen.

Molens imponeren
Dat Martin op zekere dag door molens werd gegrepen is gccn wonder. Voor de nodige
ontspanning stapte hij eens op de fiets en in de verte draaiden molenwieken. Een werken-
de molen is in de ogen van een kunstenaar als Martin Sijbesrna als een schitterende juweel
om de hals van een wonderschone vrouw. Het Friese landschap imponeert hem in hoge
mate. Op de molen trof Martin Maye Teernstra uit Bolsward. Bij deze lieftrebber was
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Martin op de goede plaats. Hij vroeg of hij eens terug mocht komen wat natuurlijk met

enthousiasme werd begroet. Zokwam hij regelmatig bij de werkende poldermolens van

Wonseradiel. Na verloop van tijd attendeerde Maye hem op de opleidingsmolen in

Witmarsum. Bij Sierkstra werd Martin verder ingewijd in de geheimen van het mole-

naarsvak. Daar op de koren- en pelmolen De Onderneming had Martin het ergnaat z'n

zin. Vrouw Ytsje vertelt dat hij altijd zeer gemotiveerd en opgewekt naar de molen ging.

Naast zijn kunstschildersvakwerk gaf de nrolen een heel andere invulling aan zijn vrije

tijd. Ook Sierkstra was zeer ingenomen met de nieuwe cursist. Met een gerust gevoel

werd hij op stage gestuurd. Dat gebeurde op Penninga's Molen in Joure waar hij les kreeg

van de nog jonge leermeester Frank Terpstra. Het klikte meteen. Bovendien had Frank,

samen met Job Koehoom, een nieuwe visie op opleiden en examineren. Dat sprak Martin

ook zeer aan. Hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken en stuurde een brief aan de

redactie van de Gildebrief. Die zond zijn schrijven, alsmede dat van medecursist Siem

Kamstra, door naar de examencommissie. Die stuurde de twee reacties op een modulaire

examenopzet terug met als argument dat de examencommissie niet in discussie treedt met

leerlingen en al helemaal niet met personen die geen Gildelid zijn.

Exarnen
Het examen werd voor Martin Sijbesma een grote desillusie. In zijn brief had hij al waar-

schuwend geschreven: " En bij een examen ben je al Zo gespannen." Zoals uit bovenstaan-

de reactie als blijkt was de sfeer om je kunnen te tonen niet optimaal. Op een gevoelsmens

als Martin had dat een negatieve uitwerking. Martin geeft ruiterlijk toe dat er dingen ver-

keerd zijn gegaan. Maar toen was het kwaad al geschied en de kans om te slagen verke-

ken. Thuisgekomen kon Ytsje bijna niet geloven dat Martin was gezakt.
,,lk miende earst dat er in grapke makke, mar doe die bliken dat it wier wie. Unbegryplik" ,

aldus Ytsje die eraan toevoegt dat Martin heel kwaad was. Ook de examencommissie

heeft van zijn boosheid geweten. Gelukkig is die kwaadheid nu weggezakt om plaats te

maken voor een meer relativerende houding.
,,Molen binne noch altyd in ftjne hobby. Ik ha ek sa'n wille belibbe oan de oplieding by

Sierkstra en Job Koehoorn."
De mensen die hij in zijn naaste omgeving heeft leren kennen, waardeert hij als molen-

vrienden met een warme haÍelijkheid. De molenhobby heeft nog niet afgedaan en op de

een of andere manier hoopt hij toch nog zijn steentje bij te dragen aan het molenbehoud.

Als bewonderaar van het Friese landschap zal zijn bijdrage vast niet beperkt blijven tot

schilderijen en tekeningen.

Gerben D. WUnj a 

-

Vanuit die
Nederland
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Omtrent De Grauwe Beer
en zo meer ...

Kent gij die streek? Waar voorheen tk, tnolrn.t'rlrttttittt'tt,
Bij honderden geteld, en hunne ro(tlr'r, ;n'ttttitlt'tt,
En suisden door de lucht, en snotllctt irt tlt' witttl.

Waar onde rneming s g e e st, en koo 1»n ( t t t,\.q (' t',\' I t't',q t' (' t'( I (,,

Waar wiskunst en techniek het kupitttttl ltt'ltt't'nlt'.
Kent gij die streek? Dat is de Zuun,strt't'k vritttl.l

streek is ten tijde van de industrialisatic rttcnig rrrolt'n niriu'rrrrtlcrc tlclcrr vaÍl
verplaatst, rnenigeen naar de Friese gcwcstcn. I )t'rrk lr it'l' bi jvool'bccltl aarr

l't'nnirrglr's Molcn tc
.lourc crr l)c ltat tcr l.llst,
wt.l kc vool'lrr:c:n rr:spcc-

lit'vt'liik in Wcstz,uarr

:rls .lr)nltc l)oll'i.jn cn irr

Wt'st-Zlurnrlarn als

W;rlrol tltx»' hct le:vcn

girrgt'rr. l)lrt irr vrocgcr
j:rrcrr txrk lrrolcrrs van

t'ltlcrs llitar dc

Zarurslrcck wcrdcn ver-
pllurtst. ligt lnirrder v(x)r
tlc lrarrd, t'naar kwam
tlcsrrlnictte rnin in enkele
gcvirllcrr v(x)r. Het
hctrcli hier dan door-
g,ailns afgedankte
nrolcrrs van de Noord-
hollanclse droogmake-
ri.jcn, waarvan de nog
bcstirande Zaandamse
olicnrolen De Zoeker
wcllicht een represen-
Lant is, maar ook de

reeds lang verdwenen
soort- en plaatsgenoot

Het Windei en de

Zaandijkse verfmolen
De Valk horen in dit rij-
de thuis. In dit gegeven. De Grauwe Beer zoals olieslager Gerrit Mol hem tekende.
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ligt dan ook de overeenkomst met "onze" Rat. Wanneer gekeken wordt naar de tijdspanne,

waarbinnen houtzaagmolen De Rat naar Friesland is overgeplaatst en de eerste vermelding

in Pieter Boorsma's Zaansche Windmolens, waar gewag wordt gemaakt van deelname in

een assurantiecontract ten name van Comelis Gijsen per 16 oktober 1683'de balcksag,ers-

moole de Walrot waardig twee duiisent vijJ'honderd Carolyn gulden", dan kan in elk geval

worden geconstateerd, dat De Walrot aannemelijk een tijdgenoot is van Windei (1654) en

Zoeker (1676). De Valk, met 1712 valt enigszins buiten dit bestek, maar is weer wel verge-

lijkbaar qua bouwaard. Ook de huidige Rat is een fors uit de kluiten gewassen molen, die het

voor wat betreft de taillering yanz'n uitbrekers moet hebben. Hetzelfde kan worden gezegd

van voomoemd e zaatse collega's. Y an l7o7 tot I 8 l0 is de " Grenen Houtzaagmolen ziinde

een bovenkruier genaamd de Rot (ca.) in 't Noordeinde van de Molenbuurt" in eigendom

van de familie Koning en vervolgens overgegaan naar Jacob schippers, die hem op 2 april

1810 in een brandcontract verzekert voor.f 3.ffX),-.

Willem Buiis, die ook de bovenstaande dichtregels schreef, verwijst in zijn boek

windmolens aan de Zaanstreek 1439-1918, onder (De) Rot, zaagmolen aan weg enzaan,

westzij (zaandxn) naar paltrokzaagmolen De Brouwer, staande bij het Mr. comelispad,

belend ten Oosten Meindert Gijsen (De Rot) en ten Westen Jacob Nomen (De Grauwe

Eend). Windbrief voor De Brouwer aan Jacob Claasz. Nomen, gemachtigde van Pieter Jans.

Brouwer, 20 januari 1648. De verwijzing heeft overigens betrekking op een verkoopakte

van l januari 1745, waarbij De Brouwer aan Jan de Vries verkocht wordt voor Í 613,30 (en

gelijk daama is geamoveerd), waarbij Buijs tevens vermeld dat de molens "in die tijd"
(1745-'.15) voor een schijntje van de hand werden gedaan en de toenmalige eigenaar van

bovenkruier De Rot en paltrok De Grauwe Eend opmerkte: "laat de Rot rotten en De Frnd

ruien", hetgeen duidt op langdurige stilstand en verval, veroorzaakt door economische ach-

teruitgang en politieke instabiliteit. van De Grauwe Eend, een linkse paltrok, in het

Westzijderveld in de directe omgeving van de tot dusver besproken zaagmolens, meldt Buis

dat deze in het begin van de 19e eeuw voor duivennest stond. De twee molens werden door

de bevolking door gebrek aan brandhout zo toegetakeld, dat "De Eend geheel overzij lag en

De Rot niet minder". opvolgende eigenaren Jan Nomen, Eleke de vries en c. van Dongen.

Via de geslachtsnaam Nomen zijn we dan aangeland bij de nestor onder de houtzaagmolen-

bovenkruiers, De Grauwe Beer, waarvan als laatste eigenaar (1891) Jan Nomen te boek

staat. Gebouwd in 1604 voor rekening van Dirk Sijbrandtsz., wiens nazaten tot 1791 in het

bezit van deze balkenzager zijn gebleven. Op 29juli van datjaar wordt in de nalatenschap

van Cornelis Sijbrandts De Grauwe Beer getaxeerd op / 3.000'-.

Een grote balkenzager, welke als eerste bovenkruier gebruik maakte van de uitvinding van

Comelis. te Uitgeest, die in 1597 voor tien jaar octrooirechten kreeg op de houtzaagtechniek

met gebruikmaking van een krukas, waaLr tot dusver uitsluitend met handkracht werd

gezaagd. uit deze mechanisatie, toegepast in een klein molentje, gebouwd in 1592 en vier

jaar later verkocht aan Dirk Sijbrantsz., is nadien de paltrok zaagmolen ontwikkeld, onge-

veer gelijktijdig met de toepassing in De Grauwe Beer. De molen stond aan Weg en Zaan,

Westziide, ter plaatse waar heden een appartementencomplex verrijst. Onderbouw en schu-

ren zijn in maart 1929 geamoveerd. Het achtkant met toebehoren werd verkocht naar
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. Het appartementencomplex in het midden van dt.lottt 1;t'tlt rlt' vxtnrraliu( loctttit, r,tut
De Grauwe Beer aan. Direct rechts daarvun:;ttttrtl ttttit l)t Wtrlntt. (.litttt Hes:;cl
IJskes).

Limburg, waar De Grauwe Beer te Beesel als grondzcilcl wt'rtl lrerllrtrwtl cn ingcricht als

korenmolen. Aldaar is de molen, enige jaren terug gcrcsllurtt'r'rl. rrog slccds tanwezig. Ziin
naaste Zaandamse buurman ten noorden, De WalrrÍ, ging lrt'rrr irr ltlltl v(x)r cn wcrd te lJlst
herbouwd en als De Rat nog dagelijks acticl'als prtxhrccrt'rrtlt' lrorrtzrrirgrrxrlcn.

Voor beide molens zou Willem Buis getlicht kurrrrtrr lrchhcrr, zotls hij in ccn "overdenking"
voor De Grauwe Beer overigens deed:

Vaarwel! dan Tnanstreek. Ja! Vaarwel gij gelc duintn,
Ik zag, nog deze week, voor 't laatst uw g,ouden kruinut!

uit ons vorig nummer. Bijgaand op de achter-
de verzameling van J. A. E. Kamerman uit

Llit ons prentenkabinet
Er is geen nieuws over de onbekende molen
zljde een nieuw onbekend molenplaatje uit
Oldeberkoop.



Gevtaagd
Wimpel
Wij kregen van de heer Popma uit Leeuwarden een vraag over een wimpel met daar-

op de naam "De Twee Gebroeders", geborduurd in gouden letters, een molen en een

boompje in een pot met gouden vruchten. Nu zijner in Nederland twee molens die de

naam "De Twee Gebroeders" dragen en wel in Roosendaal en in Wijk en Aalburg.
popma denkt dat de wimpel echter in Fryslàn bij een molen heeft gehoord. Wie kan

nadere informatie verstrekken?

"Jonkersmolen"
Mevrouw Van de Pol uit Havelte is een schilderij rijk van de "Jonkersmolen",

geschilderd door W. van Beelen in 1982. Volgens haar is het de vo«rrmalige molen

aan het Kalverdijkje te Leeuwarden. Maar waar komt de naam "Jonkersmolen" van-

daan? Graag uw reactie !

Gegevens over molenroeden en (gietijzeren) bovenassen

Wie helpt er mee om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van molenroeden en

(gretrjzeren) bovenassen? Het maakt niet uit van welke molen en plaats, ook al zijn ze

vervangen. Het gaatom merknaam, nummer(s), jaartal,lengte en eventuele herkomst

en alle andere gegevens zijn van harte welkom. Niet denken dat weet hij al, want het

is beter om het twee keer te horen dan niets te weten! Met een paar mtllenvrienden

hebben we al een bestand. Aanvullingen zijn uitermate welkom. Gegevens kunnen

worden doorgegeven aan Popke Timmermans, Kempernaerssingel 21, 8442 DK

Heerenveen, tel. 05 13-625404. Alvast bedankt.

40

Aangeboden
\ile hebben voor de molenboekenlieÍhebbers nog een aantal molenboeken binnenge-

kregen die deels voor gereduceerde prijzen worden aangeboden. Het betreft de vol'
gende uitgaven:

. G. Husslage - lVindmolens Een overzicht van de verschillende molensoorten en hun

werkwijze (Amsterdam 1965). Een gezocht boek van de Zaanse molenmaker

Husslage.
. Molens van het Noordererf door s. J. van der Molen met foto's van Paul vogt. Deze

prachtig in leer gebonden uitgave verscheen in 1979 bij de walburgpers en telt 168

bladzijden. Het boek is nog voorzien van een stofomslag en ziet er piekfijn uit.

. Watermolens in Nederland door drs. P. Nijhof met foto's van de bekende fotograaf

4t

Ger Dekkers. Dit in linnen band gebonden boek rrrct slolirrrrslrrg lclt 176 hlatlzi.jtlcrr crr

verscheen in 1982 bij Waanders in Zwolle.
. lVindmolens in Nederland vormt samen mel hct vrxrlgairrrtlt' lrrrk ccrr sclrillcrcrrtl

tweeluik. Het is van dezelfde omvang en uitv<lcrirrg cn vorut ('('n onnrisl)aar l)()ck

voor de molenliefhebbers en voor een ieder die gcirrtclcsscctl is irr ccrr be llrrgli.jk stuk
cultuurbezit. Beide exemplaren zijn in prima staat.

. Fries Molenboek, het provinciale molenboek uil l9tií) rlrrl 1'1'1'1, nirrlt'r lrt'lrxrg lrrrli.
Dit boek ziet er nog heel goed uit.

. Molens van Friesland, het provinciale molcrrhock uit l()7 I v:rrr Mietlcrrrl l)crs,
samengesteld in opdracht van G.S. van Frieslartrl. licrr orrrrrish:uu lrot'k vtxrr rlc licl-
hebber van de Friese molens. Zeer gezocht, dus wic t't'r st korrrt t't'r sl rrririrll!

. Bicker Caarten - Met de kuierstok langs de molcns. I i'rr lrrrnrh'l rrr likt'lt'rr ovt'r' w irrtl-
molens door de befaamde molenkenner Bicker ('aullt'rr (Zirlllrorrrrrrcl. l()77)

. De Tjasker, een zeldzaam molentype door I-.1 l. Ilkrrn. ( icllrrxk'rr rritgrvc, 130 pagi

na's groot met stofomslag. En monografie ovcr gt'st'lrit'rk'rris. ly;xrkrgit', teclrrit:k,
functie en toepassing van de tjasker met aarrsluilt'rrrl lrct vt'rs;xt'itlirrgsgr'hcirl. tlc
molenmakers en een inventaris. Als nieuw.

. Wind en energie door Felix von König. lTtl pagirrir's vol rrrolt'rrtt't !rrriek van vrxrr tlc
zesde eeuw tot aan de moderne windmolens. l)it hock vt'rst lrt't'rr rxrlsprrrnkcli.jk irr hc:t

Duits en werd in 1980 vertaald en op dc rnalkl gt'lrlirtlrl tkxrr Kltrwt'r"l'echrrischc
Boeken B.V. Heel veel foto's en tekeningcn. I)c uitp:rvt' is gcplrrslilieccrtl.

. Hollandsch Molenboek 2de druk door C. Vissc:r crr .1. l'it'lt'rst'. lO.l hllrlzi.itlcrr tclt tlit
antiquarische boek dat voorzien is van prachtigL: l)('nl('k('ninll'rr. lrt'rr aarrwinsl vtxrr tlc
liefhebber van het oude molenboek. Het schutbltrl zit iclsjt' hrs.

. Leen Molendijk - 32 Nederlandse molens in heÍ lanrlseh:rp 1 iJ rnolcrratluarcllcn),
een boek voor de liefhebben van molens en schiklcrkurrst.

. Herman Besselaar - Molens van Nederland Hct hx.k v;rrr rlt. nur:rrrrl it 1974, 134
blz. gebonden in A4-formaat met stofomslag.

. Het Nederlandse Molenbestand (zevende druk l9tl())

. De llollandsche Molen; jaarboekje 1983

. Jan H. Pelleboer - Volksweerkunde, klopt het ol' nir.l ('l'r'irrrrgclrccks, 2-e druk
1977). Yoor de molenaar met wat meer belangstclling vtxrl tlc volksaardige kant van
het weer een heel aardige uitgave.

. G.D. Wijnja - Strijd in de Yeenpolder, fragmenten uit «lc rnolcngeschiedenis van
de Sintjohannesgaster Veenpolder (Balk-Emnrcl«xrrrl, Zrr itlwcsthockreeks I 984).
Nieuw exemplaar!

. Encyclopedie van het hedendaagse Friesland, twcc tlck:rr rrrct in het tweede deel de
bijna 150 pagina's tellende bijlage monumentenjaar It)75.

Bent U op zoek naar een bepaald molenboek, laat dat dan via l)c Utskoat weten. Met uw
gratis oproepbereiktU zo'n 500 molenvrienden. Ook wannccr U hoeken ofmolenkaarten
wilt aanbieden is De Utskoat uw medium bij uitstek. U kunt tclclbnisch contact opnemen
met de redactie wanneer u belangstelling hebt voor een advertentie of wanneer U wilt
reageren op bovengenoemde uitgaven.
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(1) Examenopzet naar hedendaags model

van tijd tot tijd loop je in het toch relatief kleine molenwereldje, tegen vreemde

zaken aan die je toch gerust bekrompen mag noemen.

Enerzijds zetten uiterst enthousiaste molenaars, vrijwillig molenaars (al dan niet in oplei-

ding), bestuursleden van molenstichtingen en -vcrcnigingen en andere mensen die de

molenwereld een warm hart toe dragen zich in om molcns te behouden en te laten draaien.

Hierbij zijn het de schaarse (vrijwillig) molcnaars dic de cruciale schakel vormen tussen

een stukje historisch erfgoed in de vorm viln onze ntolcns cn onze maatschappij. waarin

wij het draagvlak voor behoud van deze nx)nr.lrncntcrr in stand m()eten houden en zien uit

te breiden. Anderzijds valt je mond open van vcrhi.lstcring als je in de Gildebrief 2 van dit
jaar op blz. I I het argument van de examcncot.nlnissic lecsl.

(,,De beide stukken uit Friesland over de motluluire (\utnt'n()Pa,t,l vun dc heren Kamstra

en Sijbesma, die de redactie had ter harul gcsÍeld uun dc c.ttrrncn«»nmissie, kreeg de

redactie weer terug met als argumen4 daÍ de examett«tmmi:;sit' niel in distussie treedt

met leerlingen en al helemaal niet met personen die gccn (liklalil :.i.in." I)it .fragment
werdtoegevoegddoor de redactie van De Utskoat).

Een dergelijke houding alleen al geeft overduidelijk aan dat tle rocp otn aatrpassing van

het afsluitende gedeelte van de molenaarsopleiding aan de nornrerr dic in hct hctlcndaagse

onderwijs regel zijn (modulair, open voor eigen inbreng) niet zomart'uit dc lucht is gcgre-

pen'

Om zoveel mogelijk molens in stand te houden en regelmatig te latcn draaicrt zi.in vcel

(meer) molenaars nodig, ook in de toekomst. En meer vrijwillig molcnaars lcid .ic «rp in

een toegankelijke eigentijdse opleiding, afgesloten met een dito exatrtcn. I)c (tock«rrnsti-

ge) vrijwillig molenaars moeten dus eerder gekoesterd worden dan gckoci«rnccrtl Irtet ce n

argument als het al of niet Gildelid zijn. Het zijn in eerste instantic twcc lccrnrccstcrs

geweest die de aanzet hebben gegeven tot een discussie over de bro«rdnriligc ltrttdcrnise-

ring van de opleiding en het examineren. Iedereen zal begrijpen dat z.i.i hurr txrr txrk wel te

luisteren hebben gelegd als zij her en der de mening polsten ovcr hun "cxattlcttvcrnieu-

wingsvoorstel". Een modulaire examenopzet vraagt eigenlijk milar ()ttl wcinig vcrande-

ring van de huidige gang van zaken: de lesstof verandert niet (maar gccli hii nrodulaire

examenopzet zelfs ruimte voor eventuele uitbreiding); het praktischc opleidingsgedeelte

vereist evenmin aanpassing. De manier waarop vrijwillig molenititrs irr trylciding worden

voorbereid op het examen verschilt nogal per lesmolen dan wel pcr lccrtnccstcr en kan op

lokaal niveau worden vorÍngegeven met als "super-leidraad" dc blauwc Basiscursus

Opleiding Vrijwillig Molenaar.

In 1998 waren er 783 leden in opleiding op een totaal van 1795 (iiltlcledcn. Bijna 447o

van dit totale aantal is dus direct gebaat bij de discussie over ccn bctcrc cxttt.trcnopzet en

Ingezonden

43

dat zijn dan alleen de molenaars in opleiding. Tel daar tlc nrcrrsen hi.j «rp tlic zich acticÍ'
bezig houden met het opleiden zelf.Zitten we dan niet ovcr rlc lrclll varr hct totalc lcdcn-
bestand? Ervan uitgaande dat al deze mensen een modulairc cxlrncn()l)zcl n)cl cxarncn op
de eigen lesmolen en met inbreng van je eigen leermecslcr v(x)r'slililn (cn hct liikt ons vcl'-
standig, als er binnen deze groep tegenargumenten zijn, dczc rra:rl v()rcn lc hlcngcn), is hct
geen kwestie meer van of het huidige examensysteem rnocl wortlerr uurrgcpust nraar hoc
we zo snel mogelijk de gewenste veranderingen kunncrr tkxrrvot'rt'rr. 7.ovcr:l rnogcliik
molens behouden en laten draaien bereik je in eerstc inslarrlic tltxrl errllxrrrsiirslc uspilunt
vrijwillig molenaars nog meer te stimuleren en niet d<xrr zc al le st'lrrikkcrr rrrct ccrr crrkclc
test waar velen als een berg tegenop zien en als morrrr:ntopnlnrc ('e n vcrkccrtl hc:cltl van

de examenkandidaat kan geven.

Aanpassen is overleven; overleg is nodig om goed tc kunncrr lriurl)lsscll crr tlus nict ccn
spreekverbod proberen op te leggen of mensen met hurt vrxrr nxrlt'ns lc ktrciorrcrcn. Zi.j

zetten toch wel door met of zonder diploma. Het slrcvcn rurirl nrrxlt'rrriscrirrg varr tlc cxa-
menstructuur mag niet verzanden in een soort machtssllijtl nririu /.()u jrrisl rrroctcn lcidcn
tot een open en vooral eerlijke samenspraak waarhirrrrcn lee l'tiirl. t'r vrrlirrg cn lxrsitic hin-
nen de molenwereld van ondergeschikt belang zijn.

Dus, leden van de examencommissie, er is wcrk larr tlt'winkt'1, l{t':rr'lit's v:rrr vli.jwillig
molenaars in opleiding m.b.t. het examen dienen scricrrs t'rr tcl lr:rrlt' lcn()nrcn tc wortlcn.
U bent nu aanzet om de examenstatus-quo nic( larrgcr lt'lrirrrtllurvt'rr, rrrirar.juisl rncc tc
gaan met de tijd!!!

E. W. Dull, Dubbellid.
H. IJskes, Dubbellid.

(2) De wyn Ían lirurcn

Geachte lezers en lezeressen,

Graag wil ik iets vertellen over het cxiurcrr wal ik rrrocsl :rllcggcn op 14 april jl. te

Mamrm. Het begon allemaal in januari l99tl. Als lc:crlirr!, hegon ik'tlt: oplciding met zeer
veel enthousiasme bij L. Sierkstra en J. Kochrxrrrr. 'l'cvcns girrg ik vcel op pad met M.
Teernstra, waarvan ik overigens veel leerde in dc prakti.jk. I)r'ic uitstckcndc leermeesters!
Tot het examen ging alles voorspoedig... De dric lccrrrrccstcrs hatltlcn cr het volste ver-
trouwen in en achtten de kans van slagen groot. Maar ttrcn. . .

Op de ochtend van de l4e april werd ik als schooljongcn hchandcld door de Hollandse
examencommissie. Een vriendelijke handdruk kon er nauwcli.jks vanaf. Daama werden
mij telkens op zeer militaristische wijze vragen gesteld warnl<xrr je onzeker raakt en boos
wordt. Het gevolg was dat ik zakte voor het examen.
Ik had de molen niet in de macht vond men en was tevens te langzaam met zeil voorleg-
gen. Terwijl er nota bene geen zuchtje wind was en ik begrijp nog steeds niet waarom ik
geen stormproef hoefde af te leggen.
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Ik ben hier zo van geschrokken, kwaad geweest, en nu verdrietig dat mijn leuke hobby

zomoet eindigen. Ik durf en wil in ieder geval niet bij zulke arrogante examinatoren weer

een examen te doen.

Ik hoop dat andere leerlingen meer succes zullen hebben en dat de leermeesters voor bete-

re en vooral menselijker examinatoren kunnen zorgen. Ik zou zo graag het enthousiasme

weer terug willen hebben. En dan als molenaar?

Martin sijbesma. P. Moensstrjitte8,8732 EH Kubaard (tel. 0515-332780)

Molenliteratuur
Duitse graficus maakt bouwpakket voor molen. Ontdek hoe een windmolen werkt.

Zelf een molen maken via een bouwpakket. De Duitse graficus en illustrator Michael

Schulz heefi zo'n molenpakket gemaakt. Het omvat een gedetailleerde beschrijving van de

werking van een windmolen (in drie talen) en een bijpassend bouwpakket, waardoor een

echte windmolen op schaal nagebouwd kan worden.

Een mooie gelegenheid voor de kenners en andere geinteresseerden om zich te verdiepen

in de werking van een windmolen, maar ook voor scholieren om zo meer aan de weet te

komen over dit cultuurgoed. Het idee voor dit project kwam niet uit de lucht vallen. Toen

Michael Schulz zich met vrouw en kind enkele jaren geleden aan de Neder-Rijn vestigde,

werkte hij aan een serie panoramakaarten voor gezinstoerisme'

" (Jiteraard ging ik in het begin veel op pad om de nieuwe omgeving te verkennen. Het viel

mij al gauw op dat er aan de Duitse kant van de grens weinig geicht informatie-materi-

aal bestaat over de vaak prachtige toeristische attracties. Zeker in vergelijking met

Nederland. Zo viel mijn oog op een prachtige molen in Breberen/SelJkant. Het idee om

een beschrijving te maken was toen snel geboren."

Ruim twee jaar heeft Michael Schulz naast zijn dagelijkse illustratiewerk een zeer gede-

tailleerde beschrijving gemaakt van deze molen. Een pittige klus.

" Jazeker, want ik heb eigenlijk alles in eigen beheer gedaan. En het moest natuurlijk wel

allemaal kloppen. Het opmeten, tekenen, schijven van de teksten en het ontwerpen. van

een passende verpakking. DankZij de ondersteuning van enkele qtonsttrs, waaronder de

Neder-Rijnse Molenstichtíng, kon de uitgave van het molerytakket uileindelijk gereali-

seerd worden."
In de speciale verpakking zit een kleurenposter, waarop een gedetailleerde illustratie met

complete technische uitleg van de museummolen Breberen-SelÍkant te zien is. Zo wordt

bijvoorbeeld uit de doeken gedaan hoe de wiekentechniek in elkaar zit. De beschrijving is

in het Nederlands, Duits en Engels. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken, heeft

Michael Schulz een technisch knappe bouwplaat ontworpen, waardoor de molen als

schaalmodel is na te bouwen. Schulz: " Ik hoop dat dit pakket vooral de vrienden van oude

handwerktechnieken (en natuurlijk van molens), maar ook van architectuur en (maquet-

te )b o uw - monume nt e n aan s p re e kt. "

Ook voor scholen kan het een interessant project zijn, met het oog op de aandacht die

geschonken kan worden aan bijzondere molendagen en regionale molenhoogtepunten.

,...--,t
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Bovenal is het

natuurlijk een

origineel sou-

venir uit de

Euregio.
Het zou wense-
lijk zijn dit ini-
tiatief uit te

breiden met
andere molen-
typen, waarbij
we denken aan

een standerd-
molen, wip- of
spinnekopmo-
len (eventueel

op stelling),
een zaagmo-
lenbovenkruier
met schuren

enz. stel je
voor dat je bij-
voorbeeld "De
Rat" in lJlst of
"De Zwaluw"
in Birdaard, de

korenmolen
van Sloten of
die van Kou-
dum, (de lijst is
gemakkelijk
uit te breiden)
kon nabouwen
in karton.
Mocht een mo-
lenstichting ter
plaatse iets zien tn zo' n bouwplaat dan zou men contact kunrrcrr opncrnen met Schulz.
Het molenpakket kost f 25,- en is bij een aantal verkooppuntcn in dc Neder-Rijn en het
Maasgebied verkrijgbaar. Voor meer informatie, ook voor rloorvcrkoop, kan men contact
opnemen met de ontwerper Michael schulz (rel. 0049 2436 2184). (Gerben D. Wijnja)

Molenkalender 2000 weer een plaatje aan de wand
Uitgeverij Papillon heeft in samenwerking met De Hollandsche Molen opnieuw een
fraaie molenkalender op de markt gebracht. De foto's voor deze editie werden gemaakt

ï '1r

f
ts
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door J. Tersteeg, A. J. de Koning, A. Hofsteenge en L. Endedijk. Ook nu is er weer een

toelichtende tekst aan de maandfotobladen toegevoegd. Wat opvalt in vergelijking met

voorgaande jaren is dat het formaat wat kleiner is geworden (32 x 34,5 cm.). Dit betekent

overigens ook dat de prijs is gedaald met vier gulden. In de boekhandel kost de fraai uir
gevoerde kalender daardoor nog slechts I 14,95. Voor de verzamelaars is dit wederom

een aanwinst en voor de overige molenvrienden betekent een molenplaat aan de wand

toch elke maand weer een aantrekkelijk herkenningspunt. Ook als decembergeschenk is

zo'n kalender aan de molenliefhebbers zeker goed besteed. De afgebeelde molens geven

we nu eens niet weer. Laat dat maar een verrassing blijven. Ze zullen U vast niet teleur-

stellen. U kunt de kalender natuurlijk ook eerst in de boekwinkel even inkijken. (Gerben

D. wijnja)

wieken op de wind, Molengebied Kinderdijk, beeld van een werelderfgoed in boek-

vorln
Er zijn in het verleden al eens boekjes uitgegeven over de molens van Kinderdijk, maar

de nieuwste uitgave is een beauty. De samenstellers Leen Fijnekam, Nico Knol en Rita

Vlot hebben het unieke molengebied in Zuid-Holland op een fantastische manier in dit

boek in beeld gebracht.

Daarmee is meteen al duidelijk gezegd dathet boek met name een Íbtoboek is geworden.

De impressies die fotograaf Knol heeft weten vast te leggen, geven de sfèer van dit

Vanuit het gevlucht van molen nummer 3 van de Nederwaard kijken we neer op de

bezoekersmolen nummer 2 (links) en molen nummer I (rechts). Eigen.foto uit de nazo-

mer van lg85 toen De Hollandsche Molen op excursie door de Alblasserwaard trok.

4l

molenrijk in alle facetten prima weer. Een jaar lang vertoeÍdc hi.i tussen de achtkante
bovenkruiers en de stenen reuzen die met hun machtige wickcn zo'n majesteitelijke uit-
straling hebben. Als U er ooit geweest bent, zal al dat wickgcwcntel een onuitwisbare
indruk op uw netvlies hebben nagelaten. De aanschaÍ' van clit bock z,al de herinnering
daaraan alleen maar versterken en mocht U dit zeldzamc nrolc:rrlandsc:hap nog nimmer
hebben bewonderd, dan is de kans groot dat U er na het bcki.ikcn van dit boek naar zult
verlangen. Nico Knol legde alle seizoenen vast op de gcvocligc grliral en creëerde daar-
mee een resultaat dat een werelderfgoed waardig is.

In 1997 heeft de UNESCO het molengebied Kintlcnli.jk op dc lijst van
Werelderfgoederen geplaatst, een fantastisch gebaar. Hcl'r,al tlc nrolcrrs zckcr ten goede
komen. Dit gegeven was voor Fijnekam, Knol en Vlot rlc lrirrrlcitlirrg onr cr door middel
van een publicatie op waardige wijze aandacht aan tc schcrrkcn. Molcrririu's, lnolenstich-
tingen en de provincte Zurd-Holland werden benaderd lnct tlit irlcc cn rlat wcrd enthou-
siast ontvangen.

Na een voorwoord van Mounir Bouchenaki, directcur viul lrt'l tlNliS('O, volgt een
gedicht over de Kinderdijkse molens en een pagina tckst wluu'irr lrt't rrnickc karukter van
gebied wordt beschreven. Een volgende bladzrjd. bchantlclt in kortc trckkcn dc rol van
het water in Nederland en de laatste drie pagina's zi.in gr:wi.jtl rurrr tlc Kinrlc:r-cli.jksc molens
door de eeuwen heen en aan de molen in meer algclncrrc zin. Zrxrls tl zict, geen uitge-
breid leesvoer, maar wel aantrekkelijk krlkgenot. Dat lrurrrkt tlit lrock rrrcl rrarne vorlr de
fotoliefhebbers tot een absolute must.
Daarbij komt dat de uitgever heeft besloten om viln clk bock ccrr rijkstlaalclcr tc schcnken
aan het goede doel en dat is in dit geval wcl hccl toclxrsse liik: lrt't rrrolc:nhchoud.
Het boek is in full colour uitgevoerd en tclt orrgcvccr l(X) lirto s ()l) 104 paginu's. Het
heeft een formaat van 20 x 2J,5 cm en is gcnaaitl gchorrtlcrr. llcÍ lxrck is ccn uitgavc van
Uitgeverij De Stroombaan. Het kan bi.i dc htrckhirrrtlcl lrt'ste ltl wortlc:n lSllN 90-16496-
03-x. De verkoopprijs bedraagt f 45,-. Hct is vcrkrijglxurr in v icr talcn: Nederlands,
Duits, Engels en Frans. Wellicht een mooie gclcgcrrhcitl olrr (trrolclr)vricnden of kennis-
sen in het buitenland ermee te verrassen. Bij bestcllirrg viur rrrccrtlcrc cxcl't-lplaren heeft de
uitgever besloten een aardige korting te geven. Wellicht ccn nr()gL:li.ikhcid voor verkoop
in de molenwinkel. Ook kan het boek in een luxe casscttc (intlicn gcwcnst ntet opdruk!)
worden besteld. Kortom heel wat mogelijkheden die dc pl'cscntatic van rJcz,e uitgave tot
een bijzondere maken.
Voor nadere informatie kunt het beste contact opnemclr nrct uitgcveri.i De Stroombaan,
tel. 078-6415117. Wij kunnen U dit fraaie boek van hartc aanbcvclcrr.
(Gerben D. Wijnja)
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NOVIMBER.

Onder de tekening van de bekende Friese tekenaar, et:;er (tt ,\('lriltltr ltl's Wir,"\,ttu,vtaat

het door K. J. vai den Akker geschreven gedicht "Stounrt" tlrtl trt'rtl ()l),q(tt(),tten in de

prachtige bundel Van de M-ond der Oude Middetz,ec tlut itt l9-l'l (rlr'rl l) cn 1940
-(deel 

2) voor het eerst verscheen. Het werd ingez.ontlan tlttttr tl( ltt't't'Willrtrt Ilang,st uit

It Heidenskip.

Stoarm"

Hiir stiet d' eld mole, sa 't wy siogge

- De twade tànhear foar de boer d
In bulte fan syn maten snet(v'len,
Skielk bliuwt er mar allinne oer.

In kunstener sil him biwond'rie,
Om 't moaís, dat hY oan 't lànskiP iowt,
In boer siocht net troch kunst'nerseagen,
En 'k leau, dat dy him oars biskout.

As de Novimberstoarmen bYlle,
Dan kin er '- yt 'e gaten ha,
Hwant as de wyn ritsiit dan moat er,
Waer of gjin waer, der griÍ nei ta.

Earst stitstean en dëroP forkruije,
En dan op nij. " . de koP 'er Íoar'
Dan kin er wer de stoarm trotsearie,
En bliuwt er yn it goede sPoar-

't Kin yn de maetskippij ek stoarmie
En da's meast net sa gau wer oer,
En sokke stoarmen treffe faken
It earst en ek it meast de boer.

Dan moat de boer him sels Íorkruije,
Syr holwurk moat \n,er yn 'e wYn,
Oars slacht er mooglik sels oan 't mealen,

En Ílfocht noch troch de fang miskien.

Irl
-_t.l
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