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Agenda
Mededelingen voor deze rubriek graag schri.l'tt,liik ilu,, de redactie

I september Feestelijke openirrg korcnrrrolt'rr l)c Mlrrs in tlc Blcssc
9 september 2" Friese Molcrtrlag crr ()1lcrr Monunr('nlcrrtllrg

27 oktober Jubileumviering (iiltl liryskc Morrrrtlcrs in Ilarlingen
4 november Molenruilbcurs in rccr'. r'trirrrtc llctlrclkcrk I Itrccht (inl. bij

organisator Tcrstccg ()n(k'r' lt'1. ru'. O lti0 -+ I I l2l )

Kopij nummer 100
De kopij voor het 100" nummer dat nog voor dc kcrstrlagcn versclriint dient te
worden ingezonden voor 11 november. We hopcn cr wecr eon gcvarieerd num-

mer van te maken met veel bijzondere h[itlragcrr uil hr:Í nxrlenveld.
Stuur a.u.b. tijdig in en wacht niet tot r»p lrct laaÍslc tnontcnt.

Ri.j cle foto't op de omslag:
Voorop: Penninga's molen in Zaans mooimukcr,s,qrtttl. ()ttttlttt lrct dit.juur een eeuw
geleden is dat Auke Penninga in Westzuan de ulduur t(r untot,ttÍit, uunl4eboden pelmo-
len "De Jonge Doffin" aankocht, is de Jou,stet'krtrcttntol(tt t'(n week lang versierd
gcweest met zogenaamd mooimakersgoed. De molur w,r'ru| dc,sÍi.jtl,; per zeilpraam via
de Zuiderzee verscheept en door de Heerenveett,vc tnttlurtnrtker.lelmer Visser weer
opgebouwd. Sindsdien staat de molen in Joure bckuttl ttl,v "l'enninga's Molen". De
molen is inmiddels 308 (!) jaar oud. Verderop in diÍ nuntmer een verslag van het
mooimaken door redactiemedewerker Hessel IJske,s. (fitut: Popke Timmermans).
Achterop: Binnema's Molen, de kleinste molen vun F r.vslAn, in actie op de nationale
molendag. (foto: Martin E. van Doornik).



Van de redactie
Het is nog maar pas geleden dat het jubilcunrnurnnr(r van I)e Utskoat bij u in de
bus gleed. Dat dat nummer later dan gebruikcli.ik binncnkwam had te maken met
de beschikbare tijd en de omvangrijke klus dic wr rnorslrn afronden. Want behalve
dat dit jubileumnummer gestalte moest kri.igcrr, vrrsrhmrr gcli.ikt(idig het boekje
over de Babuurstermolen bij Tjerkwerd. Veel wcrk rlal rkxrr rr:latief weinig mensen
geklaard moet worden. Dat het late verschi.incn lrlclixrnl.ics r4rlcverde, het zij zo,
maar de uiteindelijke uitvoering gaf gelukkig aanlcirling Íol rnkclc positieve gelui-
den. Zonder de hulp van meedenkende en -srhri.ivtrrrlr lrzcrs had het resultaat
zeker minder gehalte. Want we weten, zien, horcn, ruikerr, lezcn, fotograferen of
bezoeken nu eenmaal niet alles wat er in Fries molcnlanrl lr bclcvcn is. Het zou ook
een kostbare aangelegenheid worden.
Gelukkig is er nu ook E-mail zodat de computer overlrrcn nraakl.

Verdiensten
Bij een jubileum horen verhalen zoals we die in het vorigc ntrrrrnrcr plaalsle n. Een hoog
gehalte derhalve aan verdiensten van molenvriendcrr. W:rl rrrirxk:r orrtlc rnolenhistorie
dus, maar wat zou er van de molens terecht gekomcn zi.jn zorxlcr tlc crrlh«lusiaste inzet
van al die vrijwilligers die de molens draaiend en wcrkcntl llurrlcrr. Als wc hct de afgelo-
pen 25 jaar zonder hun bezieling en vakkennis haddcrr nl()(:lcn rkrcrr, rlarr zou het molen-
bestand er ongetwijfeld slecht voor staan. Net op tijd, dc kkrk storll bii wiizc van spreken
op vijf voor twaali kwamen zij in actie. En met succes. Wc hcbhcrr cr irr ons vorig num-
mer uitgebreid over bericht.

Werk aan de molenwinkel
Maar er blijft werk aan de molenwinkel voor de konrcntlc 25 .jrurr. lrr hcpaalde plaatsen
leven plannen voor molenherstel van rompen of voor tlc irrvrrllirrg virn lt:g,c rnolenerven
met een nieuwe molen. Wat ervan terecht komt? De tiid zal hct lcrcrr.
Een groot probleem vormt de zogenaamde molenbiot<x4r. llcl w()r'(lt wcl hctiteld als het
grootste molenbeschermingsprobleem van deze tijd. Jlrcrrllng lrchlrn plo.jcctontwikke-
laars en planologen dit zogenaamde belevingscritcriunr orrtkcnrl oí wcggcwuifd. Maar
wat is een molen zonder bijpassende omgeving'l Wat is ccrr (rcirr zonrlcr sprxrrrails, een

sk0tsje zonder Friese meren, een molen zonder windl«rcvocr'? l)rxlc rrronurncnten, zonder
de glans van het verleden. Immers de stampendc slrxrrrrloks op glirrrrrrerxlc spoorstaven,
de door de bruisende golven batsende scheepsronrpcrr varr rlc lcgcrr«larischc sk0tsjes en
bijvoorbeeld de rondzwaaiende wieken van berlri.jvigc wirrrlnrolcrrs hchhcn de aantrek-
kingskracht die ervoor zorgt dat ons landschap nicl ccn sluri kru'rrklt'r'zorxlcr enige histo-
rie krijgt.
Toch zullen we ook op onze hoede moeten zijn vrxrr hct hclxrutl viln lirnvcrwante molen-
zaken. We maken weer de vergelijking met sl(x)rnlrcirrcn crr skrrtsj«'s. l)c llcinen kunnen
niet zonder spoor, station, loodsen, seinen, «lraaischi.ivcn, ovclwcgcn, bruggcn en bijpas-
send stationsmeubilair. Een sk0tsje vaart wcl bi.j tlc aarrwczighcirl varr gcschikt vaarwa-

.,

ter, een historische scheepswerf, een haven met soortgenoten, volgschepen, een smederij,
mastenmakerij, zeilmakerij en ga zo maar door. En een molen is ook meer dan alleen het
gehouw. Z'n directe omgeving verdient de aandacht van molenbeschermers. Natuurlijk
dc vrije windvang, maar ook het molenerf, de molenaarswoning, knechtswoningen, schu-
ren of stookhokken en ander molenmeubilair (denk aan een motorhok met inhoud, een

mrrlenwagen, een smalspoor of mallejan bij een zaagmolen en Ea zo maar door) dient te
worden meegenomen in het toekomstige beleidsplan inzake molenbehoud. Het is een

logisch vervolg op de geslaagde pogingen de inrichting van molens compleet te maken.
We hebben er al meermalen over kunnen berichten.

Jubileumfeest
Nadat op 9 september de tweede officiële Friese Molendag gehouden is maken we ons
vervolgens op voor het met elkaar vieren van het 25 jarigjubileum op 27 oktober a.s. in
Harlingen. Het belooft een fantastisch molenfeest te worden voor een ieder die zich
betrokken voelt bij het molenleven in Fryslàn. Als een van de hoogtepunten noemen we
de vertoning van een professionele videoproductie over de strijd tegen het water in
Fryslàn en de rol van de molens daarin. Heel wat Friese wiekendragers zullen daarop te
zien zrjn. Natuurlijk is er nog meer te beleven, maar dat verklappen we niet allemaal. We
kunnen dan ook niet anders zeggen dan: Allemaal op naar hetjubileumfeest!

. In het molenaarswoninkje van de Babuurstermolen bij Tjerkwerd waren de filmers in
octie voor de jubileumvideoproductie die ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan z'n
première zal beleven. Vrijwillig molenaar Kees Posthumus geeÍt uitleg over de water-
s(hoppen in Fryslàn. (opname 29-4-2000)

Gerben D. Wijnj



Hulp
Het doet ons goed dat we van verschille:rrtlc klrrtt'n kopij kriigctr itiulgeleverd.
Vooral ook de verwerking via E-mail z«rrgl vor)r'ccn vt'r'liclrtirrg. Mirar hct rnoet dan
wel eerst door schrijvers onder U aan het t«lclscnlrortl zijll lot'vcl'llrrtrwd. Zo kunnen
we regelmatig rekenen op bijdragen van Po1-rkc'l'irrrnrcnuiurs (rrit tlc knillscldoos) of
van Frank Terpstra.

Een goed voorbeeld is ook de publicatie van hct tlnurirrrt'n()v('r'ziclrt waarvoor Simon
Jellema een ware zoektocht ondernam onr al tlic ci.ilt'r's lrovt'rr wrrtcr te krijgen.
Groot was echter zijn teleurstelling toen hij vcrrrarrr tlrrt irr tlt'vr'r'wcrking de molens
met een nul-uren-score ontbraken. We deden rlit ()lu t'rrirrrlt'lc hcsl'rirrcn. Om toch
enigszins aan het gemis tegemoet te komen puhlicc'r'r'n wt'lrit'r'rur tliut nog de molens
die ontbraken in de hoop dat ze volgend jaar wcl in tlc lijst voorkr)ntcn. I)us verant-
woordelijke molenaars, geef de standen door. Hcl nririrkt tlc lijst :rllccn nlitar waarde-
voller. Wees ervan bewust dat U daarmee ook gcsc'hictle rris st'lrr iilt.
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Aanvulling:
Het spreekt voor zich dat niet alle bovenvermelde molens ook daadwerkelijk kunnen
draaien. Immers ook rompen zijn in de inventarisatie opgenomen. Van sommige molens

isrle 0-score doorgegeven, terwijl van andere in het geheel geen reactie is binnengeko-

De Bullemolen van Lekkum heeft in 1999 twee honderd draaiuren gemaakt. Er was in
eerste instantie alleen een omwentelingenoverzicht doorgegeven. Voor meer molens
geldt dat alleen het aantal omwentelingen is geregistreerd. Voor opgave in deze lijst is
het gewenst de uren uit het maalboekje bij elkaar op te tellen.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders
Lijst van molens met een 0-urenscore voor

l. De Formerumermolen Terschelling
5. Ropta Metslawier

16. Aylvapoldermolen Wommels;
21. Beintemapoldermolen Kollumerpomp;
23. DeZwaluw Burdaard;
29. Genezareth Kloosterp.molen Hallum
31. Rust Roest Munnekezijl
34. De Slagdijkstermolen Oude Lrje
39. De Grote Molen Broeksterwoude
41. Windlust Burum
42. De Korenaar Sexbierum
43. de Houtwieltjasker Veenwouden
47 . Arkens Franeker
48. De Achlumermolen Achlum
51. De Marssumermolen Marssum
52. De Bullemolen Lekkum
59. Camminghabuursterm. Leeuwarden
63. De Lytse Geast Tytsjerk
64. Molen Hoogland Wirdum
65. Kramersmolen Wirdum
68. Tjasker Bloemkamp Bolsward
14. Fatum Tzum

het druitiurerr-j:ra rr»vcrzicht I 999

15. l)trivcrrlrok'l'zrnrr
76. Wicrrw('ns ( )ostcrlitlclrs
17 . l )r' lkkt'r's Wlu'lt'tr

tt l. 'l'jlrskt'l' l/,t'r't'rr Ko Allingawier
82. I )c l'l'irrt't'lrol'rrtolt.n l.lcrnewoude
ttó. I lirruttolt' Srrt't'k

tttt. l)r' liol'gltrolt'lr ( il'otr

91. llis;lt'rts ( )oslt'r't'nrl

92. l)c ltirtl (itorr

95. l)c .litnstrrolt'lr ( ioitrrgahrizen
cXl. l .ott.jti llolswrrr tl
(y). Sllirrrrt'ko;r W;rnrilrlrrrzcrr

t 03.

l(Xr.

l 0e.

I 10.

il t.

I ln.
122.
l2l
I 28.

l2().

A ltlt'lloru rr

l)t'Vlijt Korrrlrrrrr

Yhcnr:l's rrrolt'rr Workuttt
I)t' Srrip Wot'krrrrr
'l'jrrskt'r lt I lt'itlt'rrskip Workum
I )t' Swt':rt'llntr't'nlolt'n l,angweer
'l'jrrskcr I )t' I )t't'lcrr ( )ltlcboorn
I )t' lt it'l v i rr k N i ict ri.jrrc

I )c Itt'i1lt'r Nijt'lr i jtrt'

Vcsuvitts lllsloo
' I'irrskt'r''/,rutIIrocI Sotrclcl/Lemmer

Tweede Friese Molendag
op 9 septemberzaterdag

Aan de verantwoordelijk-molenaars is in juli een brief gestuurd over de tweede
Friese molendag die zaterdag 9 september wordt gehouden. Van die molens waar-
van het bestuur de verantwoordelijke molenaar kent is een lijst gemaakt die verder-
op is afgedrukt.

De Friese molendag wordt gehouden op zaterdag 9 september en dat valt weer samen
met de Open Monumentendag De duur van openstelling is in principe van 14.00 - 22.00
uur. De werkgroep heeft een belronde gehouden. Niet iedereen is toen bereikt. Sommigen
lieten weten om eigen redenen korter open te zijn, maar nrcer dan dertig doen voor de
vollc duur mee. Er is ook weer een Molenkrant. Begin augustus rolde hij van de pers.

Daarna is hij verspreid naar VVV's en bibliotheken, maar niet naar allemaal. Jan
Coppens en Henk Kats hebben dat op zich genomen. Ze zorgden ervoor dat er bij een

aantal VVV's een ruime stapel ligt, zodat de molenaars daar een aantal kunnen halen.
Dat kon vanaf 15 augustus. Indien mogelijk hebben de molenaars ook op andere adressen

zoals een winkeltje, benzinepomp o.i.d. kranten neergelegd ter verspreiding.
Er is in elk geval afgesproken dat de krant bij een aantal grote VVV's zalliggen
Bolsward, Burgum, Koudum, IJlst, Woudsend, Joure, Leeuwarden, Franeker,
Heerenveen, Sneek, Drachten, Dokkum en Harlingen.
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De werkgroep zorgt voor een persbericht naar lllc knrntcrr cn lacli«r's in de provincie,
maar adviseert molenaars ook zelf contacl ()p le n(:nrcn nrct tlc krant in dc buurt. Met een

ingeleverde foto trekt de molen natuurlUk nrccl larllaclrt. l,lvcrrtrrclc hi.izondere activitei-
ten die de molenaar zelf organiseert zijn het vcrnrcltlcrr wirirrtl.

De molenaars is ook verzocht, als het enigszirrs klrr, tlc rrxrlcrr irr hct licht te zetten.
Herinnert u zich de mooie foto's van Gerbcrr Wi.irr.jir in l)c Utskoal van Penninga's
Molen en van de Babuurster bij nacht?! IJzerstcrk. Zo woltll hel rxrk ccrr prirna traditie!
Ten aanzien van volgende Friese Molendagen zijn tlc nxrlcrrirlrs bcrntlcrtl r)let een tweet-
al vragen:
l. Hoe sta je tegenover eens in de twee jaar: dit gczicrr rlc lxrcvcclheitl wcrk voor de

krant en de dag zelf en de last die dat legt op huidigc nrcns('n t'rr op cvcntuele plaats-

vervangers in de toekomst!
2. Hoe sta je tegenover de suggestie om's middags l)lct nal)rt tlc watcrrnolens te laten

draaien en's avonds de industriemolens. Wel vcrlichl hli.jvcrr 's avontls. Zo kun je
ook als molenaars bij elkaar op bezoek en heb jc rJus cigcrrlijk nlctccn ccn rnolenaars-

dag. We zullen hierover nog nader berichten in Dc lJtskoat.

Overzicht deelnemende molens, zoals bekend hi.i heÍ tcr perse gaan

Toegevoegd kan worden De Hersteller te Sintjohannesga ( 133) die gedurende de middag
en avond wel meedoet, maar vanwege de privacy van de bewoner alleen uitwendig te
bewonderen is.

Adreswijzigingen
Mutaties:
H.Zwart Haersma de Withstraat 5,9285 TD Buitenpost ( was: Ingwierum)
M.A. J van der Bosch Sint Maartensdijk 5 8629 RP Scharnegoutum.

Nieuwe leden GFM:

22 Victor Wanswerd l4-lJ uur
28 Balkendster Oude Leije 14-17 uur
35 Binnema's Molen Stiens l4-18 uur

94 Modd. Bol Goëngahuizen l4-18 u.

102 Rat lJlst l4-lJ tur
I ll Scharrenm.Scharsterbr. l4-donker

O. Klaver
O. Bajema

S.C. Palma

P.S. Hoekstra
Jan Siep van den Bos

Roordaleane 5 885 I GL Tzunurtarunr
Van Harteveldstraat 18 231 M. R«rclot.sarendsveen

Hearewei 30, 8855 AZ Sexbierutrt

Kobbeflecht I 39 Hurdegaryp
De Hoppen 64,8604 CT Sncck

Onderstaande molens zijn alleen 's middags in wcrking lc lrczichligen

2 Verwachting Ameland 14 - 22 uur

4 Hoop Holwerd 14 - 22 uur
8 Miedenmolen Holwerd 14- 22 uur

13 Phenix Marrum 14-22 uur
23 Zwaluw Burdaard 14 - 22 uur

26 Hoop, Stiens 14- 22 uur
2l Vrouwbuurtstermolen 14 - 22 uur

30 Trochmaland Kollum 14-22 uur
44 Kievit Menaldum I 4-22 uur
49 Skalsumermoler Schalsum 14-22 uur

50 Rentmeester Menaldum l4-22 uur
5l Marsummermol Marssum 14-22 uur
52 Bullemolen Leeuwarden 14-22 uur
55 Kingmatille Dronrijp 14-22 uur
56 Hatsumermolen Dronrijp 14-22 uur
57 Poelen Dronrijp 14-22 ulur

58 Terpzicht Marssum 14-22 uur
67 Hoop Suameer 14-22 uur
7l Huinsermolen Huins 14-22 uur

3 Hond Paesens 14-17 uur
5 Ropta Metslawier 14-IJ uur

I I Gooyer Wolvega l4-17.30 uur

l3 Me:c:t'swlrl l.ollrutr 1.1-22 ur-rr

83 Orrtlcnrt'rrrirrg Wilrnlrrsunl l4-22 uur

93 Hccchhictrr ( kriittg:rltuiz,crt l4-22 uur

100 Babuut'stt'r' 'l' jcrkwct'tl l1-22 uur

103 Vli.it Koutlunr l-1 l) rrtrr

105 Dcclsrrtolt:n Vt'gt'ltttsoortl l4-22 uur

108 Ni.jlanrrcrrrrolcrr Wot'ktutr l4-22 lu;.tr

I I I Swcirchnlcnrrolc l.ilngwccr l4-22 uur

I12 (irocrtc Molt'rr .lout't' l4-22 uur

I l3 Pcttttingir's Molt'rr .lorrrc I 4-22 uur

I l4 Wc:lgclcgt'rr I lt't'r't'ttvccrt l4-22 uur

I l5 l.itttt, ltt'l Worrtlst'rttl l1-22 uur

I l6 J:rgcl' Wotttlst'rrtl l-l l2 uttr

l2l Wintlltrst Wolvt'gir l.l 22 uur

124 Pltr:ttix Anrt'l:urtl, Ncs l4-22 uur

125 Wirrtllusl Noortlwolrlt' l 4-22 uur
132 Aylvirrrrolt'rr Wonrnrcls l4-22 uur
137 Miu's l)t'lllt'sst'l.l )2 rrur

l4t{ l)rrr is Moolts;t' ( )trrlt'gir l4-22 uur

37 ()rrtlkerkstt'rrrr. Altlts.jcrk l4-17 uur
.ltt I kxrp I(ootlkcl'k l.t- l(r uur
4') Kort'naiu' St'xhicrrrn l1-ltl uur

Herinnering
Hebt u uw bank al opdracht gegeven om eens per jaar de contributie automatisch
over te boeken naar het rekeningnummer 29.80.24.934 van hct Gild Fryske
Mounders in Drachten? Het is even werk, maar het bespaart de vcreniging een hoop

onnodig werk en ongewenste kosten. Doen dus !

De Steenhuisterpoldermolen onder Stiens
Vlak voor de bouwvak vakantie is de restauratie van de Stccnhuistcrpoldermolen gelegen

aan de Wurgedyk tussen Stiens en de Dokkumer EE gereed gekomen. Hoewel de eindaf-
rekening nog moet worden opgemaakt is de molen het aanz-icn meer dan waard. ( Zie
Íbto's elders in dit blad). In 1982 nam de Fryske Mole dc molen over van het bestuur van
het waterschap Tusken Waed en Ie te Dokkum, waarna in l9tttt in 2 fasen een restauratie
werd uitgevoerd voor een bedrag van bijna / 80.000.-.
Bij de nu afgesloten restauratie werden o.a. een nieuwe binnenroede aangebracht, de bui-
ten roede ontroest,een nieuwe baard en een nieuw rietdek aangebracht, het wolfdak ver-
nieuwd en de gehele molen geschilderd.

De Camminghabuursterpoldermolen te Leeuwarden
Op I 6 oktober a.s. zal de gemeenteraad van Leeuwarden een voorstel worden voorgelegd
de molen af te voeren van de monumentenlijst. Hoewel de molen al jaren geleden is

"gedemon-teerd" zal nu na lang aandringen van onze kant eindelijk een beslissing over



deze molen afkomen. Wij hopen dat
liggen opgeslagen,op-nieuw kunnen.

t{

wi.i rtog cllkelc orrtlt'r'tlclclr vun dczc rn«llen welke

In memoriam Jan
Op I I juni overleed plotseling Jan Schenk ti.jtlcns t't'rr rrrotor trcl'll'rr rrrct collega's
van de vliegbasis Leeuwarden.
Jan was sedert 22 septem-ber 1986 vrijwillig rnolcniuu'op tlt'Ypcy-nrolc tc Rijper-
kerk. Daarnaast zorgde hij er voor dat de poldcr varr It l;r'_yskc ( icrr, wclkc in de win-
ter-periode onderwater -staat, in het voorjaar wcrtl lcr:ggt'rrr:r tt.rr.

Jarenlang heeft Jan alleen met de molen gedraaid cn tocrr lrij tlit ttt' lrrirtstc.jaren niet
meer vertrouwde tezamen met Jan Griffioen.
Als wij in het voorjaaÍ zo eind maart bij henr op tlc rrrolt'rr lrurgs kwrunc:n om het-
jaarlijks onderhoud op te nemen was Jan al ver van lc vr)r'('n irirrrwt'zig r:n zat hij in
de deur ons op te wachten.
Jan was een echte Zaankanter, groot geworden tusscrr tlc wirrtl rrrolcrrs waarbij zljn
grootvader olie sloeg op de beroemde oliemolen I)c Kopt'rslrrgt'r. Mct lrcnr kon je
lange verhalen over molens opzetten want hij wist wit:u'lrij ()v('r'sl)r'irk c:n lnet zijn
donkere stem was hij permanent aanwezig. Je wist wal .jc iriur lrt'rrr lr:rtl. hii llaln geen
blad voor de mond.
Jan was ook een technisch man. Aan de Ypey-molc lurrl lrii rrit't gt'n()(.g r.rr dus was
hij op zaterdag vaak te vinden in Burdaard om h«lut tc: zirgcn ()t) rnolcrr l)c 'l,waluw.
Door zljn kennis kon hij zich uitle-ven blj het inrichtcrr varr lrct rricrrwc bcz«rckers-
centrum. Hier had hij een groot aandeel in het «lpstcllerr v:ut lrt't lrol'izontale zaag-
raam.

Wij verliezen in Jan een molenvriend met een gr()«rl hiu'l.Wii w('nscrr r,i]n vt'ouw en
kinderen veel sterkte om dit gemis te verwerken.

Schenk \ KoLTHoF
bouwbedrijf b.v.

STIENS
- molenbouw
- restauratie
- periodiek onderhoud

ook uw adres voor
woningbouw
onderhoud,
renovatie, restauratie

utiliteitsbouw

It Achterbosk lC
9051 CS Stiens
Tel.: 058-2571771- Fax: 2571075

De Jong B\/
Workurn

Bouwen & Restaureren
trniggaburen 17,871 1 HP Workum
Tcl. 05 l5-543324, fax 0515-543697

N̂VOB

.$$$"'

LAM
Mole't lam, Woudsend

Voor (biologische) granen en

graanproducten.
Geopend:

Zaterdag van 10.00 uur - 17.(X) uur.

Begin juli openen wij onze molenwinkel
Openingstijden:

di. t/m za. van 10.00 uur - 17.00 uur

Tel. nr.: O5L4 59 1659

dt
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NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Steenhuister molen kan
er weer jaren tegen

16 mei was voor de Steenhuister molen een bijzondere dag. Na jaren met een roede
te hebben gestaan was het eindelijk zo ver. De roede die de afgelopen winter door de

molenmakers al was klaar gemaakt kon niet eerder worden gestoken, want het land
waar de kraan door moest was te nat.

M@LtrNB@UW
De roede wordt gestoken.

Toen na overleg met het kraan-
be«Irijf en de eigenaar van het
land besloten werd om het werk
uit te voeren, bleek er in het
grasland toch nog enige spoor-

vonning op te treden en dat met

ccn van de lichtste kranen.
Maar voordat de roede er in
kwarrr waren er al nieuwe krui-
palcn gcnraakt. De rietplanken
nrct dc nodige versierselen
warcn klaargemaakt en geschil-
dcrd. I)c vorlrkeuvelens, luiken
cÍl hct steenbord waren enkele
jarcn terug al vervangen; wel is
er een nieuw wolfsdak aange-
bracht. Na het verwijderen van

de kruilier bleek, dat de staart

r.c, erg was aangetast dat in
«rverleg met De Fryske Mole is
be s loten deze aan te I as sen.

Toen de lange schoren werden
los gemaakt bleken de uiteinden
hiervan ook door rot te zljn aan-
getast. Ook deze schoren ztjn
aangelast In de maand juli is het

on(lcrltorrrl c'n It'cstauratiesDe vakman voor al uw
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itclrlkturt voorz,icn viul nicuw riet en de

krrp is hiigcwcrkt. Na gcschilderd te
zi.jrr stirirl tlc rrrolc:lr cr wccr prachtig bij.
()rrr lrcl tlc lurlsclrolvcl' wat rnoeilijker te
Inirkclr lrccl't lliclkc Kloostcrman een
cxlnr kctlitrg gctl'lrcht L:n cen langere
hliksr:ntirl'lt'itlt'r'. zotlat dc molen nu
ovcrkrrris slllrl. Wirt in "nlolentaal"
langtlrrrigc l'usl hclckcnt. Want als deze

hcrclr c:rr (tllurrcs) lrrirssaal neer strijken
zi.f n lrct ccltlt' (sclriltlcl's), Ínaar weI
schildcrs w:ulr' gccn rrrolcrraar op zit te
wachtcn. M isschiclr lricuwsgicrig om te

wetcn: rlt: gcslokclr t'occlc is de laatste
Buunna-r'octlt:. l)il is ook op het kope-
ren plaat.jc vcnrrcltl. Maar al kan de
molen cr wcct'.iiu'clt lcgctr, cr zijn voor
het volgctrtl olrtlt'l'lrotrtl wcl weer nood-
zakeli.ikc rlirrgcrr tlic cigcnli.jk moeten
gebeurcn. ll i.i rrrolcns nroct t'nen altijd
de vingcr airrr tlc pols ltorrtlc:n.

Tekst crr lirto's: A. lli.jrtrlr

. De aangelaste staart en
kruilier in opbouw

met deschoren

Aylvapoldermolen uit as herrezen
Molen Vijfhutzen heet voortaan

Aylvapoldermolen
Enige jaren geleden wist nauwelijks iemand van hcl bcslaan van een molepöle langs
het Íietspad van Burgwerd naar Wommels. Het is inrrrrcrs ruinr 4l).iaar geleden dat
de oude molen van de historische Tjaerdt van Aylvapoltlcr op onvcrklaarbare wijze
in vlammen opging. Sinds de verplaatsing van dc rens zo nrarkante poldermolen
Vijlhuizen bij Hallum heeft iedereen in de omgevirrg vtn llrrrgwcrd er de mond van
vol.
Een verslag van de feestelijke ingebruikname.

Er waren op die derde junimorgen onder de aanwczigcn irr icrlcl gcval lwcc pcrsonen die
enkele jaren geleden nooit hadden kunnen denkcn dat tlc I lallurrrcr rrr«rlcrr VijÍlruizen ooit
nog eens het historische erf van de Aylvapoldcrnxrlcrr zorr sicrcrr. l)c oud-molenaars
Bonnema (Aylvamolen) en Heslinga (VijÍhuizen) zullerr tlt' litslcli.jklrctlcn nrct gemeng-

de gevoelens hebben ondergaan,

Dat gold echter niet voor het bestuur dat met daatlkrachl ccrr vurigc wr'rrs wist te realise-
ren. Voorzitter Harmen Grunstra vertelde de aartwc:zigcn irr rlt' lroclrlcri.j van Van der
Werf bij de mini-camping van Burgwerd over dc rlivcrsc luscrr tlic lrcl hcstuur als horden
moest nemen. Het begon in 1980 met vallen en opslaln. 'l'i.jtlcrrs hct l(X) jarig bestaan
van de polder ontstond het plan voor herbouw. ln ce:rslr irrsllnlir wcltl tlaarbij gedacht

aan verplaatsing van het molenwrak bijZathe Triolurrr lc Lollrrrr. l)c l{i.lksdienst voor de
Monumentenzorg wilde echter niet meewerken.

" De jierren 80 wienen de jierrenfan wachtsjen o1t lx,tltr titlttr," ttltlus (irunstra.
In 1990 werd de molenstichting opgericht. "It wi<,ttt'tt it.jirrrttt.littr it s.vkjen. Wy hafan
alles by de ein hön. Sels in wynmotor. En der wuunl .liiolt l)fttilt t)(r in bntt'hure."
De Leeuwarder poldermolen aan het Kalverdijkjc lcck ccrr rchlt: kans te worden. Er was
zelfs een bruidschat beschikbaar. Toch leed ook dit plan schiphlcrrk.
Het jaar 1996 was het jaar van de twijfel. Er werd nog e'i'n kccr vcr-gaderd bij de voorzit-
ter thuis. Het was de laatste strohalm waaraan mcn zich vustklanrpte. Monumentenzorg,
in de persoon van Gijs van Reeuwijk, speelde een hclarrgriikc slcutelrol. Er kwam een

commissie en...het verhaal Hallum kwam in beeltl. l)c stichting kon de molen voor de
symbolische som van f l,- overnemen van De Fryskc Molc.
" De mole moast romte meitsje foar fabriken. Mar dc ntu'ilikstt 14t'sprekken hienen wy yn
Ljouwert omdat wy harren oanbod net aksepteardal," vcrklaptc Grunstra, die het jaar
1997 karakteriseerde als het jaar van de voorbereiding, nret dank aan de gemeente
Ferwerderadiel. Er werd een bouwbestek gemaakt en ccn nxrlenmaker gevonden in de
Íirma Bouw 75 uit Workum.
1998 was het jaar van wachten. Er kwamen bezwaren in Hallum en het plan om de molen
per helikopter door de lucht te verplaatsten werd in de wielen gereden door de oorlog in. Steenhuister molen in volle glorie.



. Linksboven: de molen is teru7 in volle glorie.
Linksonder: Gild-bestuurslid Rien van Schayck sltrtckt tlt rnttn*'.'iyt'tt trtt wuarbij hij
wijst op het belang van vrijwillige molenaars. RechÍ.s luistrrt'n rtutr. itttr Orunstra en
ministe r J orritsma aandachti g.
Rechts: fotografen doen hun uiterste best om vust tt lcg,gttr lnu' rk tnini:;tt,r de vang
licht. Onze redactiemedewerker kiekte de inspanningur.
Foto's: Hessel lJskes.

Kosovo. 1999 werd uiteindelijk het jaar van de rcst:rurirtic. llrrllo L:rrrrlrrran en Iwan
Salverda gingen aan de slag. In de natte winter licl dc licttlckkcl lrt't lrt'lrras wcgcns druk-
ke werkzaamheden wat afweten en bovendien kwant I lugo op t't'rr orrgclrrkkig rnoment in
de lappenmand. Toen moest collega Durk Posthunrus nrcl z'n :rssistt'rrt ()rrrro Klaver bij-
springen op het moment dat de roeden met zellzwiclrling gcrrurirkl t'rr geskrkcn moesten
worden.
Dat was al in 2000. Het jaar van het nieuwe hcgirr. Me t ecn wcrlcrgch«rorte van de
Aylvapoldermolen werd symbolisch een nieuwc ccuw irr gcrrrirlcn.

"As Gijs van Reeuwijk der net west hie....," .spntk (inutslrtt t,,,, t,n,ni.l.l(lli.jk lauraan toe
te voegen " en Hugo en lwan, sítnder diz.z.e .jongc.litkninskt,rr tyir .t'tr itt tiil .lim tt'chnology
en ekonomisyske foarrttgong sa' n mole nau nttli.scttrrc."
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Het was de welverdiende pluim op de hoed van deze vaardigc cn gepassioneerde molen-
vrienden.

Ingebruikname
Met het uitnodigen van minister Annemarie Jorritsma had dc stichting ct:n belangrijk per-

soon in huis gehaald. Deze molenaarsdochter was buitcngcw«xrrr vcrccrd met de opdracht
de vang te mogen lichten. Haar vader Lebbink had vrtrcgcr in Hcngclo een molen. Toen
ze dtie jaar was zijn de wieken eraf gevlogen. Ze hcrinncrt zich slcchts de elektrische
maalderij met het silogebouw.
Haar vader was een zogenaamde vrije molenaar. Thuis was tlc stri.jtl tussen de coöpera-

ties en de zelfstandige molenaars regelmatig onderwct'l) viut gcsptck cn ook mengde hij
zich tussen 1945 en 1948 volop in de discussie door in vakhladcrr tc schrijven. "Als niet
de staat de verantwoordelijkheid neemt moet U er muur o1t rtkttu'n dul t.c verdwijnen"
moet hij ooit geschreven hebben, daarbij doelend op rlc historischc rnolcns die stad en

land nog sierden.

Afijn Annemarie Jorritsma kweet zich geweldig van haal llak orrtlcl hct kreziend oog van

de talrijke genodigden waÍuonder haar moeder dic «rrrgctwi.ili'kl we I ccns terug gedacht

zal hebben aan de moeilijke windmolenjaren in Hcngckr.

Bijdragen
Het was allemaal natuurlijk ook nooit gelukt zontlcr rlc vclc l'intnciëlc bijdragen. Het
totale project kostte maar liefst 6,5 ton. De gemecntc l;crwcrtlcr:ulccl gaÍ'een forse bij-
drage: f 250.000,-.
Aangrenzende bedrijven in Hallum waren sarllcn grtctl vrtor Í' 70.(XX),-.Grunstra
Architectengroep zette haar jubileum glans bij door Í'50.(X)0,- bcschikhaar te stellen. De
gemeente Littenseradiel gaf f 25.000,-, de Ruilverkavcling Worturcls Í'43.000,- en ver-
der werden er bijdragen ontvangen van Rabo Battk lJolswirrtl, Wctlerskip Marne-
Middelsee, VSB Fonds, Het Weeshuis, Sint Ant«rny (i:rsllruis cn de Tjaerdt van
Aylvapolder.

Boek

Uit handen van de voorzitter ontving mevrouw Jorrilsrna hct ccrste exemplaar van

het boek over de molen "De Aylvapoldermolcn, sic:r'aad in de wijde ruimte",
geschreven door de journalisten Bauke Boersma uit lkrlsward en Hinne Bokma uit
Wommels. Laatst genoemde is een zoon van dc ccrstc vorlrzitter van De Fryske
Mole, wijlen Anne Bokma.
Dit keurig verzorgde boekje telt 43 genummerde bladzijden en is geïllustreerd met

diverse foto's. Het is voor f 12,50 te koop in de m«llcn. V«r«lr f 15,- wordt het toege-

zonden. Voor een bestelling kunt U contact opnemcn nrct bestuurslid Sanne Wind in
Bolsward (tel.0515-576555). We hopen erin een volgend nummer uitgebreider op

terug te komen.
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Cadeaus
De nieuwe molenaar van de Aylvapoldcrnxrlcn is Sicrrrcn Karrrslr':r uit Wonrnrels. Bij de

feestelijkheden werd ook deze vrijwilligcr in hct zorrnct.jc gtt.cl.'/,o ontving hij de molen-
klok van voorzitter Boschma van De Fryskc Mole, tclwi.ll tlircctcur lindcdijk van De
Hollandsche Molen een weerstation schonk. Virrr Sclrrryck girl rr:rrrrcrrs lrct Gild Fryske
Mounders een gastenboek.

Daarmee kwam nog niet een eind aan de feesteliikc rrrolcrxlag. lrcn ictlcr haastte zich een

boek mee naar huis te nemen en verscheidene liclhchhcrs girrgcrr opnicuw tcrug naar de
molen om alles nog eens beter te bekijken. f)ic rnirltlrrg lrrrk rlt'rrrolcrr rrog heel wat
nieuwsgierige bezoekers.

Het is echter te wensen dat er aan de provincialc wcg ccn vciligc palkccrv<xrrziening
voor auto's zal worden gerealiseerd. Voor fietsers is tlc nrolt'rr t't'lrlt'r' prirtta bereikbaar
via het toeristische fietspad dat Burgwerd met Womnrcls vclhintll crr rllt ziclr landschap-
pelijk langs de vaart slingert.

Kort Fries Molennieuws
De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naar de invenlurisulie vu,, " F'riese
Molens". Een nummer met (*) verwijst naar het boek " l)e Windnrolor als polder-
gemaal in Friesland". Bijdragen voor deze rubriek gru«g schri.l'tcli.jk aan de
redactie oÍ vis E-mail g.d.wijnja@hccnet.nl

32. De Steenhuister Molen is weer compleet. Dankzi.l rlt'.jrrhilcurrrlctie van De
Hollandsche Molen, "De Vier Windstreken" gcrrocrrrtl, korr txrk in F,ryslàn een
molen gerestaureerd worden. Er kwam zo'n f 65.(XX), hcsclrikhaar cn De Fryske
Mole kon met dat geld de gekortwiekte poldcrrrxrlcrr in lrt't Sticrrzct Aldlàn z'n
karakteristieke aanzien terug geven. Op l6 nrci lrchbcrr rlc nrolcnrnakers van
Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens een nieuwe birrncrrrrulc pestokcrr. Ili.j de herstel-
beurt werd ook de vijzel ontroest en geteerd, kwlrrrerr el rricrrwc windborden,
kruipalen en het hekwerk aan de oostzijde werrl lcvt'rrs vt'r'rricrrwtl. lrr tlc aÍgelopen
zomer volgde nieuw riet op de romp waarna tlc schiklcr vrx» tlc linishing touch
zorgde. Al met al is er een waardige wiekentt'agcl lcrrrg gckeclrl irr het Stienzer
Aldlàn. Zie ook het artikel van A. Hijma.

l2O. In Sloten was men in de wolken met dc spccialc wolkcrrzcilcrr op de stedelijke
korenmolen. Het kunstenaarsduo Nants.ic Vorrk llicrrslrl t:rr Marie-Jose
Eijkemans zorgden voor een print van cchtc liyskc krlicrr. Ilct kunstovenement

was te zien van 30juni tot 25 augustus.

134. De korenmolen Koartwàld van Surhuistervccn is vclri.ikt nrct cen tweetal
belangrijke aanwinsten. In de eerstc plaats gcltl( rlat rlc rricuwc nraalkuip die

146.
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geplaatst is bij de oude een-cilinder Bronsmotor van 1928. Ter gelegenheid van
het eeuwfeest van de Hout- en Bouwbond CNV stelde de bond haar afdelingen in
staat " om goede grften te doen aan organisutie,s die voor de leeJbaarheid van de

directe omgeving van haar leden van belon[4 z,i.jn."

De Feanster molen was een van de gelukkigen. Op l3 mei werd het geschenk offi-
cieel overhandigd. "Voor de vrijwilligers i,y hcÍ een stimulans om ook andere
onderdelen aan te pakk€tr," aldus molenaar Atc Sietzema. "De maalkuip wordt
motorisch aangedreven zodat het altijd rutgcli.jk i,v uun de leveringsverplichting
van het meel te kunnen voldoen."
Inmiddels is er door de vrijwilligers een buil gcnrerakt. Johannes Bloem had zo'n
buil in de molen van Roderwolde gezien, bckckcn, opgemeten en getekend. De
schets was voldoende om met vereende krachtcn dc buil te realiseren, zodat nu
naast volkorenmeel ook bloem en zemelen vcrk()cht kunnen worden.

Plaatselijk Belang van Oldeholtpade wil zich stcrk nrakcn voor behoud van de in
slechte staat verkerende molenstomp aan dc Ilool'clweg in het dorp. Ook het
karakteristieke molenaarswoninkje wil men var) rlc onrlcrgang redden. De gebroe-
ders Van der Meer, die eigenaar zljn, hebbcrr bi.i rlc gcnrccntc een sloopvergun-
ning aangevraagd met de bedoeling op dezcllllc plc:k cc:rr rricuw huis te bouwen.
Plaatselijk Belang hoopt de herinnering aan hct outle rrrolcnverle«Ien te kunnen
bewaren en is in onderhandeling gegaan met dc hrrcrs. AIs tlc plaÍtnen slagen her-
bergt het huisj e te zrjner tijd een museum.

. De molenstomp zoals hij er staat tijdens ons bezoek op 26.juli.
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* 45. DeHeidenskipsterwindmotoraan lrct Skirr is wcel irr ourlc gloric tcrug. Eind juni
werd de nieuwe windroos van dc Hcrkrrl('s p.('l)l;urlsl tkxrl ecrr zwarc kraan van
Sierdsma uit Wyckel. Het gevaartc w«rog rrr:rllliclst l5(X) kikrgrlnr. De dertig
nieuwe bladen in de roos werden vcrvllrtligtl tltxrl Mcthtrrislticbcdri.jÍ'Van der
Heide uit Workum. Deze knapte ook dc orrtle rlrorrw grontlig op. l)c rcstauratie van
de windmotor die eigendom is van dc M«rlcnslit lrlirrl' Nilt'lirrrl lrecÍl ruinr 220.000
gulden gekost. Hij kan nu weer dienst docn voor rlc hcrrurlirrg.

En zo meer over het mooi'Letten
van molens

Nu Penninga's Molen 100 jaar in Joure staat en bij dic gclep.errlrt'itl vrx» ccrr volle week
in feesttooi heeft gestaan, dit maal in deze rutrriek ecn rriulcrt'tot'lrclrtirrs o;l lrct gebruik
van mooimakersgoed. Het gebruik zelf is reeds eeuwul orul t'rr 1x'r strl'('k vcrschillend.
De eenvoudigste vorm van feestuiting is het voeren vrn ccn vllrl vlrn;rl rlc kap van de
molen. Minder algemeen, maar veel toegepast is het sparrnen v:ur kk'irrt' vlilggcl.ics tussen
de uiteinden van het wiekenkruis, hetgeen een sierli.lk lcc('nl :riur tlt'{tlriraicrrdc) molen
geeft. Een wel heel speciale voÍrn van versiering wortll irrrrl't'llolli'rr in rle Zaanstreek,
waarbij het kruis geheel voorzien wordt van symbulischc orn:rnrt'rr(t'rr rnct e lk ccn eigen
betekenis.

Gelet de Zaanse oorsprong van Penninga's Molen, tlic v:rn Arrkt' l't'rrnirrga «le naam
Jonge Wester meekreeg, heeft deze van 7 tot 14 juli in Ztrrrrst' trxri r('staiur, rnèt Friese
vlag op de kap natuurlijk! Het kruis overhek, met aan lre irlc zijrlcrr v:rrr rlt' h«rvcnste ein-
den de hangende lokken. Bovenin de pijlen van Arnor'. gevoll'.rl (l(xr ('('lr rrrccrpuntige
ster, vervolgens een open hart met daarin twee blikkcn rrrolt'rrljcs. w:urrna tlc rij wordt
gesloten door een met vers groen omvlochten klokvorrrrige lrrrritlsknxrrr. Ilovcnaan, op
het hekwerk van de boveneinden een tweetal vlaggcn, gcvolgl (l(xr lr:ul('n, hct symbool
van liefde. Op de ondereinden twee ringen, het symb<xrl vln trouw, 'l't'r ontlcrhrcking van
de kruislings gevlochten molenzeilen een ruit. Op clc orrtlercirrtlt'rr t'rr lrovt'rrin de bazuin-
blazers, die het goede nieuws het luchtruim inblazen. lrr lrt'l sp:rrrt. lrrsst'rr tlc hoveneinden
dan nog de gelegenheidsaanduiding, in dit geval PM I (X).

Het moet een magnifiek gezicht geweest zijn, wannecr nrct'nlt'rt' nrolt'ns vlrr één gaande-
houder in feest- of bruidstooi werden geplaatst. Vanwcgc lrel stukltxrrr, wrrirrtcgen veelal
werd gewerkt, is gedurende de werkdagen nornraal gcr»alcn. I)it lx.tekcn(lc cchter voor
molenvolk en molenmakers een aantal malen nt<xrizcllcrr cn rrllrirlerr. zovccl zondagen als
er in de bruidsdagen voorkwam. Het mooizettcn hi.j li'estclilklrt'tlt'rr rrls lrrrwclijk of jubi-
leum wordt in de Zaanstreek nog regelmatig t«lcgcpasl crr hct'lt lcccrrl rlrrs uiting gegeven
aan een eeuw Penninga's Molen, de vtxrrnraligc pclrnolcn rril hct Wcstzi.idcrveld bij
Westzaan.
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Met man en macht werd gewerkt aan de reusachtige versiering op Penninga's Molen.
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Het door Vereniging De Zaansche Molen tcl hcsclrikkirrg gcslcltlc rrxxrirttakcrsgoed werd

onder deskundige leiding van molenaars lJart Nicuwcrrlrui.js (l)c ( )oie virur. Zaan«lam) en

Ranko Veuger (Het Pink, Koog aan de Zaarr) tl«xrr rle e rrllrorrsiirslt' l'cttttittga-groep aan

het kruis bevestigd. Een voor Friesland unickc gcbcrrllerris, waalv:rtt ltcl rcsultaat door

velen fotografisch is vastgelegd.

Met betrekking tot vreugde en rouwstanden zij nog vclrnt'kl, tlrrl tlc cltlcrs gevoerde

vreugdestand van een te kort gevangen, komend cntl 1"vi.il'ovcr zcvett" ) irt tlc T.aanstreek

aangeduid werd als timmerscheef en aldus een tekcn vrxrr zowcl cigcrtaar itls tttolenma-

ker, dat een reparatie wenselijk was. Bij koren- en pelrrtolcrts kcnrlc rttt'tt tlrttt txrk nog het

te ver gevangen, gaande end ("vijf voor vijf"), hetgeen dc hil ol'ltitksluttrl aalrduidde en

hakscheef genoemd werd, tevens gebezigd als rouwstand. Iivcttwcl tlittt tncl ccn combi-

natie van meer of minder verwijderde borden uit het kruis, al ttiutt' gclitttg tlc verwant-

schap met de gaandehouder.

Tekst:H. IJskes, Foto's: P. Timmermans

Honderdj artge krij gtnaam
"Swafie Prinsch"

Onze molen bestaat dit jaar lfi) jaar en heeft eigenlijk nooit een echte naam gekre-
gen. In de officiële stukken en archieven staat de molen te boek als 'de molen aan

het Ouddeel onder Tytsjerk'. Historisch gezien is er dus geen beletsel de vrijheid te

nemen om zelf een naam te geven aan de molen.

Aan de naamkeuze liggen twee feiten ten grondslag, te weten een klein eerbetoon aan

Marja (familienaam Robijn) en de intentie de molen volgend jaar weer in draaivaardige

toestand te brengen.

Allereerst een stukje geschiedenis voor wat betreft de naam 'Robijn' in relatie tot de

molennaam 'swarte Prinsch. De Spaanse koning Pedro de Wrede was op een bepaald

moment in de 14e eeuw door zijn onderdanen van de troon gestoten en uitgeweken naar

Bordeaux. Aldaar hield de beduchte Engelse krijgsheer Edward hof, bijgenaamd de

ZwarÍe Prins (!). Pedro de Wrede riep de hulp in van Edward om zijn troon weer te kun-
nen bemachtigen; als beloning hiervoor werd hem een ca. 5 cm grote rode edelsteen

(robijn) in het vooruitzicht gesteld. Edward versloeg de Spaanse legermacht o.l.v. Sancho

de Stotteraar en hielp zo de schurkachtige Pedro weer op de Spaanse troon. De beloning

was dus de grote robijn die tot op de dag van vandaag het pronkstuk vormt van de Britse

staatskroon en bekend staat als de'Robijn vandeZwarte Prins'. Na enkclc eeuwen ont-

dekte men echter dat de robijn een stuk spinel was; een edelsteen dic vaak voor robijn
wordt aangezien.

Vervolgens de relatie tussen de molennaam 'Swarte Prinsch' cn hcl dritaivaartJig zijn van

de molen. Het tweede feit stoelt op de gedachte dat een th'llivllrrligc rrtolcn die niet

maalt volgens het molenjargon
iets wat ogenschijnlijk lijkt te
zaken van toepassing: de steen

draait, maar niet maalt.

t9

'voor de prins draait'. Tenslotte is de vergelijking tussen

zljn maar in werkelijkheid anders is, op beide genoemde

die een robijn lijkt, maar een spinel is en een molen die

Henk & Marja Veerdig 

-

MolenmAnagement in de praktijk
door: Frank Terpstra

Watermanagement is de laatste tijd een vaak geho<lrde term.
Een andere benaming yoor een in Nederland eeuwenoud begrip: waterbeheer.
Het doel van de gezamenlijke molenorganisaties is het behouden van molens.

Bovenstaande titel is wellicht een treffende benaming voor de gezamenlijke activi-
teiten die hiervoor nodig zijn. Er komt bij levend molenbehoud immers heel wat om
de hoek kijken.

Veel molens hebben een relatie met watermanagement. Zo is een aanzienlijk deel van het

huidige windmolenbestand poldermolen of boezemmolen. Deze molens vormen een

onmisbare schakel in de ontwikkeling van de Nederlandse waterhuishouding. Ze maakten

zelfs complete polders droog.
Daarnaast werkten de industriemolens in vroegere eeuwen mee aan het vormen van

Nederland tot een grote handelsnatie. De grootschalige pre-industrialisatie in de

Zaanstreek is hiervan wel het bekendste voorbeeld.
Molentechnologie zoals wij dat graag zien is al lang ingehaald door nieuwere technieken:

wind als energiebron leeft voort in moderne energiemolens; de (oer)techniek van molen-

werktuigen evolueerde tot industriële processen; poldermolens zijn veelal vervangen of
worden bijgestaan door gemotoriseerde gemalen.

Watermanagement
Het is maar goed dat nu ook andere technieken voorhanden zijn dan louter molentech-

niek. Woonwijken, bedrijventerreinen en andere functies die in de laaggelegen polders

zijn en zullen worden bijgebouwd moeten bijvoorbeeld veilig droog gehouden kunnen

worden.

Verdere ontwikkeling van nieuwe methoden hiervoor blijft noodzakelijk. De stijgende

zeespiegel, bodemdaling, toenemende rivierafvoeren en intensievere benutting van grond

zijn factoren die de kans op toekomstige problemen alleen maar vergroten. Ondanks de

vele reeds uitgevoerde deltaplannen is Nederland op dit gebied waarschijnlijk nooit af.

Waterbeheer is een aan veel facetten rakende activiteit. Vandaar ook een opgewaardeerde

naamgeving: watermanagement.
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Zandzakken sjouwen
Nederland is voor een groot deel aÍhankcli.ik varr let'lrnische ingrcpcn tcgcn het water.
Vooral de gemiddelde stadsbewoner is zich hicrvirn slt't'rls rnirrrlt.r' fuwust. Tot dat het
(bijna) mis gaaÍ.Zoals een aantal jaren tcrug.'lircn wirs hel irlourlc zuntlzakkcrr vullen en
sjouwen op diverse plaatsen weer eens angsl:rirrrjirgerrtl irr rlc pr':rkti.jk nrxrdzakelijk om
droge voeten te kunnen houden.
Ook verschillende poldermolens kunnen hii htxrg wirlt'r' hrrn st(.('nt.ic bi.jtllirgcn. Dat is
juist de kracht van molens. In tegenstelling tot vccl lnrlere trrltrrlelc orrtlhcdcn kunnen
molens zelf demonstreren wat ze zijn.
Behoud van molens komt voort vanuit historischc crr lx'r'ltllrt'pirlt.rrrlc ovelwegingen.
Rationeel gezten zljn de meeste molens immers ovcrhrxlig gewotlt'n. Ilrt hlilvcn echter
aansprekende werktuigen, vooral als gepresenteerd wortl( w:r:rrvool zc gcnraakt zijn.
Molenaars doen dit gelukkig niet alleen bij calamiteitcrr. I lcl nrcrcrxlecl vln hcn laat zeer
frequent zien wat 'zijn' of 'haar' molen in huis heeft. Ook lls prrxlrrt.tit'rrritklcl.

Molenarchitectuur
Het hedendaagse molenbehoud lijkt weinig meer op dat vln vr()cgcr. licgirr 20e eeuw
werden technische verbeteringen ontwikkeld om de econonrischc lcvcrrsthlur van molens
als productiemiddel te kunnen verlengen. Met succes. Zo ziln dc rcsultatcn van de diver-
se wiekverbeteringen nog steeds merkbaar bij molens die hier tocrrtcrtijtl nrcc ziin "opge-
voerdr'.

De laatste decennia is prestatiegericht verder verbeteren van monumcntalc rnolens niet
meer aan de orde.
Dat is maar goed ook, want wat is het eindstation? Een computergcstuurdc nraalinstalla-
tie die voor de vorÍn met molenarchitectuur is behangen?
Scoort trouwens vast wel.
Zo zljn de in retrostijl ontworpen nieuwbouwwijken zeer gewild. Er is blijkhaar behoefte
aan historische en streekeigen beeldmerken.
Een eigen identiteit.
Het molenbehoud is in dit kader een waardevol gegeven. Er hoeft nict ccns icts voor ont-
worpen of bedacht te worden.
De molens staan er al.
En wel in al hun typologieën en toepassingen. Bovendien hehbcrr rrxrlcrrs door afwijken-
de bouwkundige en technische details veelal een streekgebontlcn karaktcr. De typerende
streekkenmerken maken molens extra waardevol. Hieraan is icrlcrc nxrlen te herkennen
en te analyseren op zijn eigen ontwikkeling.
Molens zijn in contrast met de huidige monoachtigc cultuur irnnrcrs hij uitstck dragers
van de vroegere differentiatie in cultuur en bouwwiizcn.
Het betreft hier dus niet 1000 in standaardserie gcpnxlucecrtlc schlirl I op I tuinmolens
voor in de achtertuinen van bijvoorbeeld VINEX-w«xrrrwiikcrr tlic rrrlsslal in tle polders
verrijzen.
Het betreft hier wel ruim 1000 van de meest kenmerkcntle tl'agcls varr tlc cultuurhistorie
van Nederland!
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Drie kernpunten
Molenbehoud rust op drie bekende peilers.
Als eerste het directe molenbehoud: voldoende geld voor onderhoud en restauratie dat
molens in originele staat behoudt. Het in originele staal h«ruden slaat zowel op het bewa-
ren van de specifieke kenmerken van de betreffendc m()lcn als het bedrijfsvaardig hou-
den ervan. Dat laatste is voor een werktuig, wat een ntrlcn prinrair is, zeer wezenlijk. Net
zoals een vliegtuig vliegen als primair doel heeft.

Vrije windvang
Een ander "materieel" aspect is de biotoop. Windnlrlcns nroclc:n, orn te kunnen malen en
om als beeldbepalend element te blijven functionclcrr, voltlrlcrrtlc vrij staan. Dit vergt
veel inspanning op het gebied van ruimtelijke ordcnirrg. .lc zou hiirra kunnen stellen dat
molens bedreigd worden door het goed functioncrcrrtlc walcrrrrilrragcment. Doordat het
water zo goed wordt gemanaged, lonken de poldcrs tlc l'lolcrcrrtlc cconomie: "bouw ons
maar vol". Hierbij wetende dat molens aan de ontwikkcling vlrr hcl waterbeheersingsys-
teem zélf hebben bijgedragen....
In gevaar door successen uit het eigen verleden'l'lirch ccn wll vcrlckeÍrd beeld: ons land-
je wordt ook buiten de oude polders steeds intcrrsicvel bcrrrrt. l,)rr rxrk daar staan veel
molens.

Daarom wordt hier veel aandacht aan besteed.

Aansprekend molenbehoud
Voor het behoud van molens zijn veel organisatics acticl. Iicn tltxrltlachle combinatie van
de verschillende deelaspecten levert aansprekend crr lcvorrl rrrolcrrhclxrud op.
Molens zijn historisch gezien waardevol. Daarnaasl hchhcrr zc ccn laslbarc, Ievende bete-
kenis voor veel betrokkenen.
Molenbehoud vraagt naast kennis van molens vcrlcglarxlc rrrcrlcwcrking van diverse
andere disciplines. Kijk bijvoorbeeld naar het biot«xrplcrlcirr.
"Molenmanagement" is daarom.een wellicht nicl tc ovcnlrcvcrr hcnauring voor de geza-

menlijke activiteiten die moleneigenaren en nrolcrr(atrs)orgarrisalics anno 2000 voor
levend molenbehoud moeten uitvoeren.
Uitvoeren, want molens betekent niet alleen behoudcrr. 7,c gcvcn als rnaalwerktuig, in al
hun typen en toepassingen, ook nog eens veel r.ncnscr) ccrr plachlige dnehobby op de
koop toe.

Gewoon doen dus. Maar hoe doe je dat?
Hieronder een drietal zeer recente voorbeelden van prolcctcn op het gebied van molenbe-
heer, -reconstructie en -behoud. Kortom molenmanagernerrt in dc praktijk. Er komen de
laatste jaren voldoende projecten tot stand die laten zicn dat cr' «rp molengebied heel wat
mogelijk is.

1. De Aylvapoldermolen tussen Burgwerd en lryommels
Het voorwoord in het boekje uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikstelling van de
Aylvapoldermolen is van Annemarie Jorritsma, molenaarsdochter en minister van
Economische Zaken. Daain stelt ze dat het initiatief voor de herbouw van deze molen,
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net als in de l7e eeuw (Gouden Eeuw) hij tlc horrw varr tlc ccrslc rn«rlcrr altlaar, tot stand
is gekomen in een tijd van grote econornischc vtxrrritgirrrg.
De huidige Aylvapoldermolen liet een antlcrc stirrllpla:rls irchtcr vrxrr tlc ontwikkeling
van werkgelegenheid en kreeg op tle nicuwc stck ccn nrolcrrhioltxrp uil duizenden.
Helemaal op landelijk niveau bekeken !

De plek die (de toenmalige) poldermolen "Vi.iÍ}rrizerr":rt'lrlt'r'lit.t irr Illllunr werd door
een uitdijend bedrijventerrein steeds mindcr nrolcnvricntleli.jk cn rlc in vcrval rakende
molen had er dus geen gezonde toekomst.
Aangezien de molen door de typisch Friese bouwwi.jze crr lr:r:rr' gr(x)tlc uitstckcnd past in
de Aylvapolder als Aylvapoldermolen is dit pro.icct ccn pllclrlig vrxrlhcckl van cigentijds
molenbeheer. Niet dat nu alle molens die door ecn crrkcl llxrrrrpjc ol ecn hcdrill.shalletje
in windvang worden gehinderd maar op een dieplatlcl nr()elclr wonlcrr llczL:t en lukraak
door het land moeten worden verreden. Dat gaat wal lc vcr.
Wat echter wel blijkt uit dit prqiect is het gegeven rJat tlc hrrirlige ccorrorrrischc vooruit-
gang dit soort projecten mogelijk maakt. Tegelijkertijd is tlc ccorxrrrrischc vooruitgang
veroorzaker van een intensievere benutting van het grontlop;lr:rvllk.
Dit dichtslibben van open gebied is in Friesland niet zodanig iriurwczig irls irr rlc randstad.
Helemaal in het noordelijke kustgebied niet. Toch zijn dit s(x)rl silu:rlics als in Hallum
mogelijk. De molen "Vijftruizen" is in de 19" eeuw nu eenrlaal op tlic plck tL:n gunste van
de toenmalige waterhuishouding en dus agrarische econornic nccr'!,czct. Mcrr kon bij de
bouw niet inzien dat omstreeks 2000 nabij de molen bedrilÍ.shallcn z()u(lcn nl()ctcn verrij-
zen om in de lokale werkgelegenheid te kunnen voorzien. llct is vtx»'rlc plaatselijke
molenliefhebbers jammer dat de molen is verhuisd. Maar als.je rru kijkt nuar Ilurgwerd,
dan kan iedere molenliefhebber tevreden zijn. En niet alleen dc rnolcrrlicÍlrchhcrs, ook de
vele automobilisten op de provinciale weg van Bolsward naar l,ccuwarlcrr hcbhcn er een
prachtig oriëntatiepunt bij gekregen.
De huidige situatie voldoet aan de drie voorwaarden om een rrxrrrurrrcrrlirlc rrxrlen op een
materiële en levende manier te behouden. Een historisch vcrarrlwoortlc rnolen. een
enthousiaste molenaar en een weidse molenbiotoop.

2. Holten's Molen te Deurne
Deze molen is van een heel ander kaliber. De Aylvapoldcrnrolcrr is ccn stocre Friese
achtkante poldermolen met een taillering van het formaat Xl.. l)it lwcctle p11yjgc1 is ss,
typische Zuidoost Brabantse, sobere ronde stenen beltnrolcn. l.lchlcl wcl ccn heel bijzon-
dere. De molen is naast korenmolen namelijk ook olicnxrlcrr. I)c tlolcrr is sinds 1998
weer maalvaardig. Ook de oorspronkelijk aanwezige h«lrtzlgcri.l zal irr rlc toekomst weer
worden gereconstrueerd. De voor de restauratie allccn rrrrg a:rrrwczigc r«rrnp van deze
molen stond jaren geleden op de nominatielijst om gcsl«xrpt (c worrlcn cn hct inwendige
ervan was sterk vervallen. Door vasthoudend ingrijpcrr van ccn grrrcp krkalc vrijwillige
molenaars is de sloop van de molenromp tegengehoutlcrr. ,Slclkcr: rl«xrr lrun inzet staat de
molen er zoals deze er nu staat. Een door vrxlral'aan hcl hclstcl gctlaan <lrrdcrzoek naar
de originele situatie uitstekend gerestaureerdc molcn. Ook lrc:t zovccl rl«rgcliik hergebrui-
ken van nog bruikbare aanwezt9e onderdelen in dc ovcrgchlcvcrr rrxrlcrrr«rrnp leidde tot
een eindresultaat om trots op te zijn.
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Holten's molen heeft, zoals eigenlijk eerder regel dan uitzondering is in deze streek, een

matige biotoop" Toch kan er vrij goed gemalen wordcn nret de molen en je kan nu een-
maal niet alles hebben. Eind 19" eeuw, toen de molen wcrd gebouwd, was het gebied een

armetierige streek, wat uit het karakter van de molen nog duidelijk op te maken valt. De
laatste decennia is Zuidoost Brabant een steeds meer industriële zone aan het worden met
de bijbehorende grote woonkeÍnen. Zo ook Deurne. [)c hijkonrende economische voor-
uitgang zorgde ook hier weer voor het mede mogeluk nrakcrr van dc restauratie en recon-
structie van de molen, wat blijkt uit de vele sponsorcn uit hct bedriiÍ.sleven aan het pro-
ject.
Deze molen heeft in tegenstelling tot de Aylvapolderrnolcn, als nrccr algernene Friese
poldermolen, een directe band met zijn standplaats. [)c gcrxrcrnclc houtzaagÍunctie van de

molen is namelijk uitgegroeid tot de naastgelegen houtharrdcl. l)eze gcconlbineerde
industriemolen is een kenmerkend voorbeeld van vri.j lllt gcbouwdc bcltrlolens in
Zuidoost Brabant. Verplaatsen is in dit geval dan txrk gccn gocdc optic. De nrolen vertelt
over de historie van de eigen standplaats. En een nr<rlcn is nreer dan alleen een molenbio-
toop.
Dit project toont dat een enthousiaste groep lokalc vri.iwilligcrs met gespecialiseerde ken-
nis over de lokale cultuurhistorische ontwikkeling nrinstcns zo belangrijk is. Zonder hun
aansturing, kennis en medewerking was het nooit zo'n historisch waardevolle en levens-
echte molen geworden. Wat uiteraard ook voor de Aylvapoldermolen geldt.

3. Sprinklers in molens
Geen molen maar een nieuw veiligheidssysteem. In het kader van de toenemende aantal-
len molenbranden van de laatste jaren wordt serieus gekeken naar de mogelijkheden van
sprinklerinstallaties in molens. Technisch blijkt alles eigenlijk wel mogelijk Íe zijn. Zelfs
de aantasting van historische moleninterieurs valt mee als je de voordelen van de vergro-
te veiligheid tegen brand meerekent. Financieel is het een ander verhaal. Maar in histo-
risch waardevolle en brandgevaarlijke molens is het een adequate maatregel. Naast de
bestaande maatregelen tegen brand door onder andere een veilige molenaar, een bliksem-
afleiderinstallatie en dergelijke nu ook de mogelijkheid tot ccn cxtla vcilighcidsinstallatie
voor het geval als er toch brand zou uitbreken. Ook rrrolcns gaan in dc toekomst dus wel-
licht massaal double dutch.
Of dit op grote schaal mogelijk wordt zal rnctlc alïangcn van dc (Í'inanciële) mogelijkhe-
den die de economische vooruitgang rnct zich nrcdc hrcngt. E,n dan moeten molens
natuurlijk ook nog eens scoren bij een gnxrt en breed gcnoeg publiek. Daar ligt een uitda-
ging. Ook in de toekomst.
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Nattonale Molendag in fryslàn
Een teruglllik

door Martin E. van l)oornik

De bekende koren- en pelmolen van Den Andcl, ,,1)c .lorrgr llcrttlrik", kon dit jaar
niet aan de Nationale Molendag meedoen. I)c str:lling is k: glrurncl cn tlc huitenroe-
de vertoond door roestvorming grote gaten. Aangrzicrr ik lrrlr lirl bcn vtn dc Fryske
Mole, besluit ik om die dag een tocht te maken langs l,'ricse rrrolrrrs, irls wat ik lang
niet heb gedaan.

25

de blauwe lucht, frisse groene kleuren in het landschap en de bonte bloemenpracht in de
bermen, terwijl de boerderijen en de lieflijke dorpjes met zadeldaktorens als het ware
door een reuzenhand in het landschap los gestrooid zijn. Dat is Friesland op zijn mooist!

De eerste molen is de ,,Ropta" te Metslawier, die ik echter gesloten aantrof. De wieken
zijn zo te zien duidelijk gemaakt voor een pelmolen: dicpc zeeg, brede windborden en
hekkens, zoals het hóórt op een molen met zo'n Íunctie. lk kon hier niet meer dan een

foto maken. De omgeving is helaas ontsierend dtxrr niet hi.ipassende moderne gebouwen.
En van hier af kon ik ,,De Hond" te Paesens al zicn draaicrr; crop aÍ. De oprit langs het
molenaarshuis werd afgesloten door een oude stcckwagcn rnct een bloemenbak, dus
moest ik mUn auto onder de volle zon in de berm achtcrlatcn. lk rnaakte kennis met de
vriendelijke vrijwilliger, die daar een raam aan het schiltlcrcn wls. Al gauw leidde hij me
rond. Volgens het gastenboek was ik nummer twcc.
En het was reeds 11.05 uur. Het fraaie zomersc wecr was van ncgatieve invloed op de
bezoekersaantallen op molens.

Op de stellingzolder toonde hij mij een paar glocrlnicuwc pclkuipcn, nog zonder blik. Op
de steenzolder stootte ik lelijk tegen ccn zakkcnharrk rnct i.jzcrcn rand vrxrr de trap naar
de kap en een week later was de wond op miln linkcrbccn nog zichtbaar. De molenaar
zette de molen even stil en vanuit de kap genoot ik van ecn prachtig uitzicht op Ameland
en Schiermonnikoog. Terug op de stelling heb ik de vang een paar keer uitgeprobeerd
(met duimophanging; mijn molen heeft een kort sabelijzer). Het ging goed en ,,De Hond"
is een prettig te bedienen molen.

Na het rijden via de prachtige dijkdorpjes Moddergat en Wierum stopte ik bij molen
nummer dríe: ,,De Hoop" in Holwerd. Molenaar Herman Kolkman begroette mij
enthousiast en volgens hem was ik de eerste bezoeker op zijn molen. Ik verbaas me over
de merkwaardige steunconstructie van de stellingschoren. Zlj rusten allemaal op een

soort van grote kardoezen, die vlak boven de stenen voet vanaf de achtkantstijlen door de
gepotdekselde houten bekleding heen naar buiten steken.

Binnen in de molen raak ik geconfronteerd met de zeer vreemde plaatsing van de pellerij:
op de eerste zolder, midden halverwege de houten onderbouw en niet op de stellingzolder
zoals gebruikelijk! Of het nog niet genoeg is, is het spoorwiel in het verleden een zolder
hoger verhuisd, dus onder de kapzolder. Daardoor zijn de pelspillen extra lang en volgens
Herman hadden ze het nadeel dat ze door hun grote lengte erg zijdelings kunnen trillen.
Dat verklaart waarom de spil van de maalstenen in de molen van Theodor Steenblock in
Spetzerfehn (Ostfriesland, Duitsland), die I I meter lang is, door middel van een klauw-
koppeling met een lager aan een legeringsbalk in tweeën is gedeeld. Op die molen heb ik
in 1983 het malen en billen geleerd. En als klap op de vuurpijl heeft ,,De Hoop" ook nog
een sleepluiwerk met gaffelwiel en bijbehorend touw! Dat verwacht je niet in het noor-
den des lands. Onder het spoorwiel bevindt zich weer een normaal kammenluiwerk! De
molen heeft een Engels kruiwerk en ondanks de rustige oostenwind zie ik de kap al links
en rechts raggen en dat kan niet op een pelmolen waarvan het gaande werk veel belasting
ondervindt.

lk /()lr ('('r(l('r' in liricsland aan-

gckr)nl('n riln ;rls ik rtict de vrij-
tllrgltv()n(l t'r v()()r' ccn tclefoon-
tjc kr('('g nrt'l tlt'rrilrtorliging om
()l) (lc Nrrli( )nil l(' Molr:ttdag naar

tft()l('n,, l)t' l/ t'i('n(l,tt'hup" in
Wirrsunr (( ir. ) tt' korttcn. Daar
woltll ()nt ().O0 uur Rias
llrrk('nrir rhxr zijrr J.5-.jarig jubi-
lcrrrn :lls vrijrvillig rlrolcnaar in
lrct /()nrrt'l jt' p('zcl. I lct bestuur

Viut tlt' Molt'rrsl it'lrlirrg Winsum,
wluu rrriirr nr()l('n (x)k deel Van

uilnr:l:lkl, is r:lnwczig plus een

llllnlill g('n(xlig(lcrr. Iln toen ver-
st'ltt't'tt llttl l',1'lll('('slt)l' dfS. A.A.

I )t't's ( )p tlt' slt'llirtgzolder, die
nil ccn korl locsl-rnrirk Rias het

krrrisjt' irr ( )r'rrrr.it' Nirssau opge-
spt'ltl krt't'p',. lir tlirvorde een
:ll)l)llrus (loor tlt'rnolcn. De pers
('!l'l'V Noortl wat'cn hierbij
:uurw('/itl. 1)t' r't'r'c1ltic, die daar-
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()v('!'p('sllrgt'rr cn hct werd al
lr:rll t'll' lot'rr ik tlt: liriese grens
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. Koren- en pelmolen De Hoop was een vutt tlc tlrtot'
Martin van Doornik bezochte molens in I;ry,,slàtt.
(foto M.E. van Doornik).

( )nrl:rrrks tlc lrt'pclktc afmetin-
gen van mijn Suzuki Alto kon mijn fiets gehccl irrgcliulerr wonh'n orrr hicrnrcc cventueel
afgelegen poldermolens te bezoeken. Ik hcb tcvorcn hirlslig eerr li.jsl.ic gcnraakt welke
molens ik in Friesland wilde bezoeken. Dankzij lrr:t nrrxric wct'r' v:rrrrlalg gcrroot ik van
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. Merkwaardige stellingondersteuning met kordoct,(n ()l)
M.E. van Doornik)

-rjlr' 
,,,,,,,,icn t\ut fulwerd (foto

Na Ferwerd met de prachtige kerktoren gezien te hcbbcn, kwlnr tlc ,,Gn»e Molen" te
Marrum opeens achter de bomen te voorschijn. Aan dc wcg stond ccn gele bestelwagen
van de molenmaker Kolthof te Stiens, die nu daar de rrr«rlcrr hctlicntle. De poldermolen
draaide met fokwieken en de wachtdeur ging met rnocilc opcrr. ln dc verte waren de
mofens van Warnswerd en Birdaard zichtbaar. De nabii gclcgcrr ,,|'heni.r" stond stil. Het
werd echt warm dit weer. De biotoop ziet er goed uit, bclralvc wat huizen aan de noord-
oostkant. De molen deed zijn naam eer aan, want achtcral'gczictr is hij in vlucht gemeten
de grootste molen van mijn tocht langs Friese molens. Op tlc kap wapperde de vlag van
de gemeente Ferwerderadeel.

De tijd begint te dringen en mijn volgende bezoek is dc grappigc ,,Binnema's Molen" te
Stiens. Het is met de vlucht van 9 meter de kleinstc nr«rlcn van [,'ricsland en trok veel
belangstelling van bezoekers. Met een onregelma(ig gangetjc tlraaitlen de wieken, zowel
rustig als driftig. Binnen in het achtkant had ik ampcr ruirntc onr cr tc staan. (foto is afge-
drukt op achterkant omslag)

Even later kwam ik in Leeuwarden om wat te winkclcn vtxrr thuis. Ik kon gratis een par-
keerplaats vinden, naast een verfzaak aan de Harlingcrsirrgcl tcgcnover de Oldehove.
Mijn fiets uitladen en zo kon ik in nog geen half uur vier adresscn afwerken. Niks geen
betaald parkeren of lastig een parkeergarage opzoeken. Maar helaas, hoe veranderd is
Leeuwarden geworden! De Torenstraat is aan de rechterkant door een lelijk modern

27

gebouw bedorven en het prachtige zicht op de Oldehove, zoals ik in l97l heb gefoto-
grafèerd, is daardoor verdwenen. De nieuwe Harmonie horlrt niet in het oude stadsbeeld
thuis en het Zaailand is zwaar verminkt door modcrnc bouwsels. Nederland wordt
gewoon ,,verkocht" aan de roofridders uit de bouwwcreld zonder enig historisch gevoel,
want gemeenten laten door het grote geld zich gemakkcli.ik verleiden tot het verstrekken
van sloop- en bouwvergunningen. Die vormen nameli.ik sartrcn tnet de OZB van de nieu-
we gebouwen de grootste bron van inkomsten vo«rr dc gcnlccntcn. Bezwaarschriften van
de gewone burgers worden daarom vaak weggesternd. lk word er niet goed van als ik
eraan denk. De mensen die dit op hun geweten hebben,'r,i.in wcrkelijk landverraders!

Na een korte maaltijd bij McDonald's in Goutum wildc ik hct dorp.jc Wirdum zien waar
mijn moeder als l3-jarig meisje tijdens de oorlog hccl't gcwoond. Wegens het

,,Sperrgebiet" door de Duitsers bij de zeehaven in haar wo()Ílplilitts IJrnuiden moest zlj
met haar ouders en zuster naar Wirdum geëvacuoord w()rdcn. Bi.i de kerk van Wirdum
zaglkeen groot bord staan waarop,,Stichting Kkrkkcn v(x)r'Wirdunt" te lezen was. Heeft

lrct nrisschicn te maken met de

I)tritsc klokkcnr«xrl' op 2 april
I 943 cn dc kcrkt«rrcn nadien 57

.jaar zonder klokken heeft
gestaan'l Mijn grootvader heeft
namelijk op die datum foto's
gemaakt van het weghalen van
de twee klokken. De ,,Lytse"
was reeds gegoten in 1338 (!)
en de ,,Grutte" dateerde uit
17 41 met daarop het wapen van
Leeuwarderadeel. Mijn moeder
is in l9l I overleden en sinds-
dien heb ik die foto's bewaard.
Daarvan maakte ik reproducties

en zijn aan de Ned. Hervormde
kerk van Wirdum opgestuurd.
Wellicht hebben zij geen andere
foto's van. Bij het ten perse
gaan Yan deze ,,utskoat" kon ik
hun reactie nog niet afwachten.
Ik schrijf dit omdat veel men-
sen, die na de oorlo g zljn gebo-

ren, nog nooit van de klokken-
roof in ons land hebben
gehoord. Het was bedoeld om
het geschut van de Duitsers van
te gieten. Daar was veel brons
voor nodig.

. Doris Mooltsje anno 1790 bij Oudega is als een
schitterende spinnekop in oude glorie herrezen aan
de oever van de Oudegaster Brekken. (.foto: M.E.
van Doornik).
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Op mijn molenlijst staan er nog drie molcns: óón rlaarvan m«lest ik absoluut zien: de

,,Doris Mooltsje".Yra Sneek en Heeg kwanr ik irr ()udega cn even buiten het dorp vond
ik een betonweggetje, die naar de spinnekop lcirklc. Orrrclat het niet duidelijk was of ik
met de auto daarop mocht rijden en ik rekenirrg rrrocst houden met het agrarisch gebruik
van de weg door de boeren, liet ik mijn auto achtcr cn ging op cle Í-iets verder. De spinne-

kop, die de grootste van Friesland is, is prachtig irirn hct rnccr De Oudegaster Brekken
gesitueerd, waar veel gezetld werd. Op krlrtc al'stiurtl lcn rrorlrdwesten van de molen
loopt de spoorlijn naar Stavoren. Het water uit rlc titskoirt licp over de keien in de oever.

De ,, Babuurster" heeft nu in Friesland niet nrccr lrcl rrllccru'ccht rnet de speciale grijs-
paarse pannen op het molenlijf. Op één der achtkrurtstijlcrr l,Ltg ik het jaartal 1790 en

voor de rest is hij prachtig herbouwd. Het poldcrpcil is lricr vccl lager clan dat van het

meer. Er zljn hier drie vrijwillige molenaars iranwt:zig. l)c lrorrlcrr r«leden hebben een

mooie Friese zeag, die bij de buitenste heklattcn ccn sclrcr'pc hocht rnaken. Hoewel ik
wel vaker spinnekoppen heb gezien, is de ,,Drtris Mtxtlt,r.j("' (lc ce:r'stc die ik zag draaien

en de werking van de trekvang zag ik ook voor hcl r:crsl. Viuk:r'l.ic ti-id tikte al aardig

door en tegen vijf uur werd er met de molen gestopt. l)c lrurtsle lwcc zcilcn mocht ik zelf
aflralen. Hier worden ze ntet geklampt, maar gcw(x)n irl'lurlcn cn wccr ophangen. Een

nadeel is, dat wanneer het heeft geregend, j" de algcn()nrcn z,cilcrr rrict nat opgerold in de

ondertoren kunt achterlaten. In een stellingkorennrolcn z()lr ik zc rkror dc geopende lui-
luiken laten hangen om te drogen.

De laatste twee molens op mijn lijst moest ik helaas schrirl)lx'rr: ,,1)( Mttr,; " in De Blesse

en ,,D€ Weijert" in Makkitrgà, want ik moest ont kwru'l ()vcr zcs thuis zijn en mijn
vrouw had de auto die avond nodig. Misschien de v«rlgc:rtrlc kccr hclc:r'.

Maar, terugkijkend op de Nationale Molendag van 2(XX) lrch ik loclr van cen leuke tocht
langs Friese molens met de gastvrije molenaars gen«rtcn. llcrlarnkt allcmaal!
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Cultuurhi stori s che w aardebepaling
en het opdienen ervan

door: Frank Terpstra

Behoud van molens komt voort vanuit historischc cn hr:cldbepalende overwegingen.
Dat laatste is vrij gemakkelijk verklaarbaar: molens zi.in immers onze nationale
handelsmerk bij uitstek! Wat de Waterpoort vrxrr Sncck is, zijn molens voor
Nederland.
De (cultuur)historische waarde en betekenis van nx)nunrcrrtcn is lastiger vast te stel-
len. Toch zijn hiervoor bruikbare richtlijnen tc vinrlen in verschillende onaÍhanke-
lijke onderzoeken en opvattingen van anderen. lli.lkonrcn«l prohleem is het steeds
verder ruimtelijk in verdrukking komen van historischc obicctcn cn structuren.
Aansluitend volgt het waarom van keuzereceptcn i.p.v. slechls ccn landelijke alles-
in-een stamppotmaaltijd.

Belvedère
Het cultuurhistorische erfgoed komt door grootschalige vclurrtlcrirrgrrr in Nederland op
sommige plaatsen letterlijk steeds meer in de vcrch'ukkirrg. l)c rrrt'rrslrcirl kornl er immers
niet met alleen behouden: nieuwe ontwikkelingcn zi.jn vrxrrirl rxrk rxrtlig. Ook molens
waren hiervan vroeger gevolg en oorzaak.
Door rekening te houden met bestaande historischc sllu('lur'('n crr ohjcclcrr kunnen deze
echter wel op een passende wijze worden geïntcgrcclrl irr nierrwt' r'rrirrrtcli.jkc ordenings-
plannen.

De beleidsnota Belvedère (Italiaans voor mooi uitziclrt) hcsclrri.jll hicrvrxrr toekomstig
Rijksbeleid. Het stelt dat de cultuurhistorische identitcit slt'r'kt'r' r'iclrtirrggcvcntl voor de
inrichting van de ruimte zou meeten zijn. Of dit wcrkcli.iklrcirl wolrlt. vllt nog aÍ'te wach-
ten. In de werkelijkheid spelen immers veel meor (bclarrgri.lkc ccorronrischc cn ecologi-
sche) belangen mee. Feitelijk zouden voor een tluulzarrrc kwllitlticl'hoogwaardige
oplossing duidelijke ruimtelijke grenzen voor w()ncn, ccorrorrric crr ccokrgic (en cultuur-
historie daarin geihtegreerd) moeten worden opgestcltl. l)clgclilk hclcid nret ballen voe-
ren is echter iets dat niet echt lekker klikt met Nedorlandsc cr:n-hc:ctic-van-direen-beetje-
van-dat-eigenlijk-net-niks-politiek.

Waardebepaling
Het onderzoek Cultuurhistorie van stad en land, waartlering cn hchoud van J.A. Hendrikx
geeft een bruikbaar handvat voor de bepaling van cultuurhistorische waarden. Deze
publicatie is bedoeld voor plannenmakers op het gebicd van ruimtelijke ordening, maar
ook voor de directe beleidsmakers en beheerdersorganisaties van cultuurhistorisch erf-
goed. Om iets te willen behouden en te promoten zal irlrners eerst op een zo objectief
mogelijke manier de intrinsieke waarde ervan bekend moeten zijn. Dit geeft antwoord op
de vraag waarom we iets eigenlijk willen behouden.



30

De algemene methode/theorie die in hct gcnocnrdc ondcrzoek hiervoor is opgesteld,
wordt hieronder in vogelvlucht toegepast op nxrlcnhchccr.

Informatiewaarde
De cultuurhistorische waarde van monunlcntcn err lristorische structuren wordt gesplitst
in een informaticwaarde en een belevingswaarde. I )c hclcvingswaarde volgt straks.
De informatiewaarde heeft als selectiecriÍeriurr hct irsltcct kenmerkendheid. En kenmer-
kend zijn (bijna) alle molens eigenlijk wel.7,c zi.jrr inrnrcrs ccn (historisch) kenmerk van
Nederland. Per molen (zowel per type als pcr ohjct't) hekckcrr hebben ze daarbij boven-
dien bijna allemaal hun eigen kenmerkendhedcn.

RangordecriÍeria bij de informatiewaarde zijn dc as;rcclcn z,cldzaamheid (hoeveel zijn er
van dat type of van die specifieke uitvoering) cn gao.llteid (lxrc cn hoe compleet is het
cultuurhistorische object bewaard gebleven).
Deze twee rangordecriteria zijn aangeduid als bcrxrrrlclirrgcn varr hcl concept van vorrn
en betekenis. Voor molens zou dus gelden hoe zcltlzaarn is rlal typc ol'die functie en hoe
gaaf is die bepaalde molen?
De gaaftteid kan volgens mij specifiek voor m<llcns woltlcn uitgcsplitst in een drietal dee-
laspectjes:

Q staat van onderhoud (tastbare gaafheid),
J originaliteir (van het staande werk en het cxtcricur')
Q inrichting (originaliteit of mate van gepasthcirl vtn tlc lruidige inrichting en

werktuigen in de molen).

Materiële en conceptuele waarde
De uitdrukking concept van vorm en betekenis slaut op ccrr twcctlc splitsing die in het
onderzoek naar cultuurhistorische waarden is gemaakt.

Deze splitsing slaat namelijk op een materiële ci ccn .'oil.'epluele waarde van het
bestaande gegeven. In ons specifieke marktsegnrerrt (rriclrc) vun rlc rnonumentenwereld
zijn de bestaande gegevens de molens.

De materiële waarde van een cultuurhistorisch objccl slaut op tlc aanwezige authentieke
materialen. Bij molens betreft dit veelal de hoolrltlraag,constnrclic en hoofdonderdelen
van het gaande werk. Het is niet voor niets dat dc rcccnl onlwikkclde sprinklersystemen
vooral deze -historisch gezien- onvervangbarc «lnrlcrtlclcrr bchou«len bij een eventuele
(ongewenste) brand. Dit in tegenstelling tot ntolcrxrrrtlcrtlclcrr tlic door de bouwwijze en
materiaaltoepassingen van een molen bijna onnlrgcli.ik rrrccr uit pak-hem-beet 1666 kun-
nen stammen. Te denken valt hierbij aan buitcnlinrrrcrwcrkcn, rictdekken, waterlopen en
andere aan water verwante onderdelen, kamrncrr (vaak al lang een keer vervangen) en
gevluchten.
Een molen zal dus al naar gelang van het aantal .jarcrr ol'ccuwen van levensduur bij
voortdurende restauraties steeds minder authcntick nraleriral gaan bevatten. Dat is zeer
logisch en onontkoombaar: uiteindelijk komt arn vccl zaken een keer een eind en wordt
een molen dus zeg maar bijna een kloon van zichze ll'.

Dit is in het geval van een molen niet direct wcrcldschokkend. Zoiets als een houten
gevlucht ging vroeger immers ook maar een hcpcrkt aantal decennia mee.
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Om de cultuurhistorische waarde zoveel mogelijk te hchouden is het waardevol in goede

staat verkerend en te handhaven authentiek materiaal tc latcn zitten waar het zit. Of daar

terug te brengen. Vooral van de hoofdconstructie. Vo«rral bi.l oude, veelvuldig van
gebruik veranderde molens is hieraan vaak nog veel inlitrmaliewaarde af te lezen in de

vorm van oude bouw- en constructiesporen van v[()cg,crc liurctics enlof standplaatsen.

Een voorbeeld is de lokaliseerbare plaats van hct rxrit aarrwe:zigle graankoppel in hout-
zaagmolen De Rat. Dit is verklaarbaar door een tluitlclijk zichthaar later aangeklampte

bintlaag in het l7e eeuwse achtkant en een overgohlcvcrr ronrling in tle aanwezige vloer-
beplanking.

De aangeklampte bintlaag in De Rat en ((n ()t'('rgcltlty('n t'otttlirt.q
den de vroegere aanwezigheid van een kopltcl trtttttls'lt'n('n.

i,, ,lr-kn,-r',rru

Dit soort informatiegevende details vallen tcvcns «rnrlcr rle «mrcplucle waartlc van een

specifieke molen. Het zijn de krenten uit de í)ill) v(x)r't't'n rrrolt'rrkt'rurcr wilt hctreft de

betreffende molen. Deze conceptuele waardc is hct (lrislolist'lre ) verltlal tlat tlc tnolen als

object te vertellen heeft. We behouden als hrxrg«rrrlwikkckl l:rrxl rlc nurlctts intnrers niet
louter als 1000 draaimolens als landmark vrxrr op ccrr lt'rrkt'lrrsit'ltl. 7.t: hchbcn vooral
hun individuele technische bijzonderheden en hiskrrisclre lrt'lt'kt'rris. wirl zc pcr gcval bij-
zonder maakt. Dit kan zelfs een spiksplinternicuwc rnolcrr hclrt'lli'rr. Ncl als dc in replica
gebouwde VOC-zeilschepen een perfecte nabootsing vutt lttttt vtxrrgitttgcrs zi.in.

Het concept is per molen verschillend. En je hrrclt cr nit'ts vtxrr tt' hctlcrrkcn! Uit histo-
risch onderzoek blijkt hoe een molen zich in ziin lcvcrr uls t'eonorrrisch pr«rductiemiddel

heeft ontwikkeld en uiteindelijk er ooit (ongevccr) bi.jgcsll:rn lrccli. ls cr door de oude

vakmulder/eigenaarooit een Engels kruiwerk in gcplaalst'l l);rn lrrxrrl tlat bij de cultuur-
historische ontwikkeling van die molen. Zijn cr in 194.1 Virrr llussclncuzen geplaatst

t.b.v. extra rendement in de laatste productiejarcn'? ls cr r«rrrtl l()(X) ccn gcklonken stalen

windoeluw seolaatst? Idem dito! Is het antwoonl «rn rlt:zc vr:rlcn Nlili. rlan horen derge-

lijke verbeteringen niet bij het cultuurhistorische conccl)l v:rrr tlic spcciÍïeke molen. Ze
zijn er cultuurhistorisch gezien immers nooit in/aan lrÍ starrd gckorncn.

We kunnen eigenlijk wel bijna zeker stellen dat geen crrkclc historische molen meer zijn
volledige authentieke maturtëb cultuurhistorischc waartlc hctit. Tenzij er ergens een

molen bestaat die in vacuiim is verpakt als absolute conscrvcring tegen natuurlijke degra-

daties.

De conceptuele waarde (inclusief de voor die speciÍieke molen gedane verbeteringen en
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veranderingen tijdens haar oorspronkelijke bedrijÍ.scconomische levensloop) is echter bij
cultuurhistorisch verantwoord beheer zeer goc«J (hli.lvcnd) te behouden. In tegenstelling
tot het verdwijnen van materiële waarden, is hct vcrtlwijnen van conceptuele waarden

vaak een gevolg van (verkeerde) bewuste oÍ'orrhcwustc keuzes die gemaakt worden door
de huidige beheerders.

De conceptuele waarde van molens inzake hct '.rs1'»cct gaafheid als rangordecriterium
van de informaticwaarde is dus sterk afhankelijk van tlc nrcthode van aanpak bij restau-

ratie en beheer. Sommige molenonderdelen kcnncn ccn v(x)r rnonumenten zeer korte ver-
vangingstijd. Dit met kans van op den duur (ongcrrrcrktcl gcneralisering tussen molens
onderling en afwijkingen op het specifieke originclc gcgcvcn.
De kwalitatieve verschillen in het landelijke nxrlcrrarscrrlal ziin tloor de mogelijke varia-
ties in aanpak duidelijk zichtbaar. De mogelijkhctlcrr krlrcn van ccn (net als op de kermis)
voor-een-knaak-draaien-we-weer schaal I op I gcb«lrwtlc luinrnolen tot een exemplaar
waar elk authentiek, doch zeer vermolmd opvulkkrs.jc lol cultuurschat is verheven. Deze

twee overdreven uitersten komen in de praktijk rrict vtxrr. 'lirch ligt tussen deze twee
ergens een interval waar een levend in stand gch«rutlcrr cn culluurhistorisch waardevolle
molen geplaatst zou moeten worden. Waar het optirrrurrr ligt, zal cchter per situatie ver-
schillen.

Belevingswaarde
De informaticwaarde is vooral gebaseerd op (hisl«rrisclrc) gcgcvcrrs, Íèiten dus. De bele-
vingswaarde is een meer persoonsgebonden waardcring van nl()nunrcnten.

Het gaat bij deze waardebepaling om hoe de (architcctorrisclrc) vornren en betekenissen

daarvan door de waaÍnemer ervaren worden. Iernands pclsrxrrrli.jke oordeel omtrent de

belevingswaarde zal aftrangen van zijn of haar irrtclcsscs crr zi.jn ol' haar kennis op het

specifieke gebied. Ook persoonlijke levenservaringcn ol'lirnrilichandcn met een bepaald

historisch object (bijv. een molen) zal de persoonlijkc, cnxÍiorrclc bclcvingswaarde ervan
doen stijgen.
Hoe meer mensen bij bepaalde vorÍnen en betekcnisscrr uit lrct vcrlcdcn een verrijking in
hun belevingswereld halen, hoe groter de totale bclcvingswaardc van die categorie objec-
ten zal zljn voor de maatschappij.

De belevingswaarde is specifiek voor molens uit tc brcitlcn, olicwcl aan te kleden, met de

zeer praktische en rationeel waameembare deelaspcclcrr hioloop en in bedrijf zijn.
Biotoop is bekend. Er is zelfs een peilschaal voor opgcstcltl. Van optimaal (5) tot tuinka-
bouter (1). Een tuinmolen als tuinkabouÍer is vool nlrlcnkcrrncrs in deze context nog

een van de minst erge gevallen.......

Een goede biotoop is gunstig- zoals bekend- voor hct irr bcdrijí'stellen van een molen.
In bedrijf zijn werkt zeer belevingswaarde-verhogcntl bij rnolcns. De molen vertelt zijn
cultuurhistorische informatie niet alleen in de hicrv<xrr bcschrcven materiële zin.
Hij vertelt dat dan ook nog eens in dynamische zin. Zccr rationeel en functioneel, precies

dat wat de molen vroeger ook deed. En waanrm hij dat toen deed. Daar kunnen zelfs
waardevolle cultuurschatten als de Sint Pieter in Rome niet tegenop.

-') -,

Molens in breder verband
Een molen is nooit in relatie met alle toen aanwezigc nurlcns in Netlerland ontworpen.

Lokale sociaal-maatschappelijke en technische behocl'lcrr crr orrtwikkelingen speelden

een grote rol.
Een Friese spinnenkop is een overblijfsel van de tot hcgirr 20c ccuw veelal kleinschalig

georganiseerde waterhuishouding in Friesland. Aarrvcrwlrtt is tlc organisatie van het

vroegere boerenbedrijf, wiens land het molentjc rllrxrg lrieltl. l'.crt tttccr gedetailleerde

blik leert ons dat daarbij op (molen)bouwkundig nivclru zcll.s provirtciaal gczien verschil-

len zijn te ontdekken. Van plaatselijke met dakpanncrr gcrlckte orxlcr(orcns ttÍ de streek-

gebonden spinnenkoppen met achtkante ondertorctts.

" Typisch voorbeeld van een met oud-hollutttl,s't' ltrtttttt'n ,q(',lt'klt otttlt'rlot't'tt vun een
spinnekop treffen we tegenwoordig nog uun lrcl riltttttl l)t' liinl ltii (it'ou. (.fiilo 2 juni
t ee3 ).

Als ander voorbeeld in dit kader kunnen de torcrrrrurlcns gcrurcrrrtl w«rrtlcn. Er zijn in
Nederland 4 van. Twee zijn omgebouwd tot buitcrrkruicr. l)cnk.ic rlct allc molenonder-

delen uit je hoofd te hebben geleerd alle relevantc orrtwikkclirrgskcnnis over die molens

te weten, dan heb je het mis. Ook hier zijn, ook huitcrr rlolcrrs onr, rclcvante streekgebon-

den en incidentele bouwkundige en culturele eigcnschappcn lc onttlekken. Kijk naar de

torenmolen van het Limburgse Gronsveld. Het nrclsclwcrk vurr tlc romp is voorzien van

een kenmerkende speklaag van mergelsteen in «lc rcgionaal vcel gcbezigde Maaslandse

renaissancestijl.

Typeringen en bijzonderheden zijn bij molens/werktuigcn cchtcr heel vaak gewoon func-

I;::i..ri
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tioneel, rationeel verklaarbaar. Zo kent Friesland geen boezemmolens. Toen boezembe-
maling in Friesland werd ingevoerd, was reeds sl«xrrnlechn«llogie voorhanden. Ir. Wouda
begon logischerwijs niet meer met windgedrcvcn schcpraderen te klooien. Toch is het
relatief jonge ir. Woudagemaal ook al op dc LlNtiSCO-werelderfgoedlijst binnengeko-
men. Met stip! Net als het waardevolle l8e eeuwsc Kinderdijk (scheprad) boezemmolen-
complex. Nederland is naast molenland voorla o«rk hct land van ingenieus watermanage-
ment. Toen en nu.

De waarde van molens houdt dus niet op bij louter nrolcnkcnnis. Er zijn legio aanverwan-
te wetenschappelijke disciplines aan te wuzen. Van watcrrnanagcrrent tot dendrochrono-
logie (bepaling leeftijd van hout m.b.v jaarringenonderzock).

In bedrijf zijn
Op dit aspect wordt aansluitend op de voorgaande, misschien wat theoretische achter-
gronden, nog wat dieper ingegaan.

Molens vragen voor hun bediening nu eenmaal mensenhanden. We komen nu dus op een

praktisch te benaderen gebied, dat uitgaande van de doelstellingen van molenbehoud een

aantal omlijnde randvoorwaarden vraagt.
De monumentale molens staan als materieel concept vast. Het concept van organiseren
van de bedieners, of beter beheerders, ervan is afhankelijk van wat de tijdgeest en nieuwe
inzichten inzake molenbehoud vragen.

Het huidige recept
Het huidige recept om (wind)molenaar te worden kent veel ingrediënten. In principe
dient men alle voorkomende standaard molentypeconcepten te leren en (om deze) te kun-
nen bedienen. Dat is nog al wat. Logischerwijs is generalisering vereist, anders komje uit
op het bestuderen van 1035 (totaal aantal windmolens, rode boekje 1997) aparte windmo-
lenconcepten.

Goed, het gaat vooral om de vaardigheid om molens te kunnen bedienen. Maar ook daar-
in verschilt de ene categorie van de andere. En wat is de doelstelling eigenlijk? Het in
levende vorm behouden van alle aanwezige molens in Nederland en het behouden van
zoveel mogelijk kennis daarover! Dit met als doel om mede bij te dragen aan LEVEND
behoud van elke molen als zichzelf en niet als een prototype molen. Het betreft windmo-
toren, wipmolens (Wi), paltrokken (Pa) en noem maar op. Daarbij komen nog de speci-
fieke expertises als graanmalen en houtzagen. Deze hoofddoelstellingen gooien goedge-

smeerde deur(en) naar de nieuwe kijk op molenbeheer en dus de daarvoor noodzakelijke
molenopleidingen - als TOOLBOX - wagenwijd open.

Keuzerecepten
Terug naar een van de praktische basisuitgangspunten voor een vrijwillig molenaar. Dat
is namelijk veilig een molen leren bedienen. Hierbij komt een ook altijd noodzakelijk
basisdeel bij kijken: zoals weerkennis en een algemene kennismaking met andere molen-
typen ter oriëntatie en om een totaalbeeld te kunnen krijgen. Daarnaast is technische ken-
nis over het gekozen molentype of -types (WAT JIJ WIL) van groot belang. Daar gaat
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men immers mee werken. Een vrijwillig molenaar is in dc praktijk immers ook beheerder

van zijn of haar molen(s).
Wil je een muonts leren piloteren, dan hoef je nog niet pcr tleÍinitie een binnenkruier te
kunnen bedienen en volledig technisch te kunnen bcschri.ivcn. Dat eerste kan niet eens

zonder de bezet- en doodketting met eigen handcn op tlc.juistc plaats te hebben leren
vastzetten.Wil je wel binnenkruieren, dan moet jc dat allcnraal wel kunnen en weten
natuurlijk!
Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Tevens aansluitcrrtl hi.i tlc hedendaagse ARBO-
inzichten bij het werken met in bediening verschillcntlc rnachincs cn werktuigen. Denk
biivoorbeeld aan moderne bosmaaiers en motorkcttirrgzaagr»achines. Een gevaarlijk
werktuig blijft ook elke categorie molen. [Jcrr spccil'ie k nrolentype kunnen
bedienen/beheren betekent meer dan een viertal wickcn vtxrrzicrr van zcilen en het kun-
nen opnoemen van een aantal willekeurige ondcrdclcn varr allc Ncdcrlandse molens. Het
wordt al gauw het bekende verhaal van de appels crr tlc pcrcn: strnlppot dus. Ook buiten
de veiligheid om bekeken.

Van de (cultuurhistorische) kennis van molens hocli ccrr rrr«rlcrraar nict alles te weten.

Dat is eenvoudigweg onmogelijk. Daarom werkcrr tlc vrxrrgcslcklc kcuzerecepten voor
het opleiden van een vrijwillig molenaar voor allc irsl)cclcn vrrn ltcl rttolcnbehoud zeer

doelgericht en kwaliteitsverhogend. Omdat de gczanrcrrli.jkc nxrlcrraars hct kennisinsti-
tuut van molens en alles wat daaraan vast hangt v()nncn, zi.ln tlc kcuzcrL:ccptcn voor cul-
tuurhistorisch hoogwaardig molenbehoud een n«xrtlztkclijkc org;rrrisirlorischc investering
in de toekomst. Het mes snijdt hierbij ook nog ccns irln rrlle kirrrlcrr: optinralc SYNER-
GIE!
Mensen krijgen zo ook de mogelijkheid hun vrilwilligc rrrctl«'welkirrg lan het molenbe-
houd op hun eigen gewenste manier in te vullcn. WA'l' .ll.l WIL. I'irsscnrl bij de huidige
tUdgeest.
In dit geval, van keuzerecepten, dus ook ecn-hcct.jc van rlil crr ccrr-hcctie-van-dat, nu
echter als gerecht op maat. Précies voor de gekozcn locp:rssirrg(e rr) op tlc.juiste smaak en

temperatuur voorgekookt. Buon appetito!

Om de hete brij heen draaien?
Beslissingen die door (landelijke) bestuurders gcnralkt (tlicrrerr tc) wortlcn inzake dit
onderwerp dienen voor de toekomst van het molcnhch«xul lttiorrccl cn n'rcl ccn brede blik
genomen te worden. Dat hoort om molens op gr(Íc sclr:ral in tlc ltrckornst voor zoveel
mogelijk mensen leuk en toegankelijk te kunnen hourlcn ook lti.i ntole nmanagement.
Zonder voldoende molenaars, opgeleid en begeleid via ccn vrxrr tlc kwaliteit van MENS
en MOLEN doordacht en eigentijds systeem is levcnd nrolcnhchoud op den duur waar-
schijnlijk maar moeilijk mogelijk!

Het gezamenlijke doel staat in ieder geval vast: alle molcns dic «lat kunnen op een leven-
de manier en in ieder geval cultuurhistorisch hoogwaardige nranier behouden voor een zo
groot mogelijke doelgroep. Molens als cultuurhistorisch erlgoed zijn immers van de hele

maatschappij.
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2000.

het Kalverdijkje
(1850-2000)

De laatste molen aan

Opkomst en ondergang yan de Camminghabuursterpoldermolen

Het Kalverdijkje (aan de oostkant van Leeuwarden, nu tussen Leeuwarden en de wijk
Camminghaburen) dat we heden ten dage kennen, is slechts een restant van het vroegere
Kalverdijkje. Het Kalverdijkje was er al in de l6e eeuw (1542 Kalverdick) en was een
landweg die begon bij de Zwarteweg (sinds ca. 1860 Groningersrraatweg) in de omge-

. De molen in november 1957.
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De molen in volle glorie met de molenaarswoning. Zomer 1964.

ving van het Groningerplein. Op de plaats van het Schoppershol'cn «rrrrgcving stond van
de l4e eeuw tot 1810 het slot Camminghaburg. Onr dit sl()( was ccn llntlgrrcd en het
Kalverdijkje moest daardoor een grote bocht nrakcn crr kwarl vcrvolgcns wccr op de
ZwaÍteweg uit, tegenover het Tolhuis.
De Camminghabuursterpoldermolen, de laatstc rnolcn tlic lan lrct Kalvcrdi.lkjc heeft
gestaan, is honderdvijftig jaar geleden, in lti50, opgcricht. Orrrstrccks l9(X) was de mole-
naar Johannes de Jager, die met zljn gezin in dc rnolcnllrsworrirrg woondc. Tor 1947
maalde de molen op windkracht. De nrolcn hicltl (lc walcrstand in de
Camminghabuursterpolder op peil. Yanaf 1947 ging dc hcrrralirrg clcktrisch. De molen
raakte echter ook in verval. In februari l95tl wcrtl tlc rrrolcn tlo«rr dc gemeente
Leeuwarden voor de somma van vijf gulden opgcktrht cn Iicl tlc nurle n in hctzelÍde jaar
restaureren door De Roos uit Leeuwarden met financiClc hulp van tlc Pnrvincie. Aan het
Kalverdijkje hebben behalve de monniksmolen ook ccrr alntll spirrnck«rppen gestaan, o.a.
een bij de Plantaanschool enz. Vanafdejaren zevcntig van tlc twintigstc eeuw veÍrezen
in de omgeving van de molen diverse gebouwen. Daardrx»' vcrltxrr de molen haar land-
schappelijke waarde. In de jaren negentig werden de r«rctlcn gcstreken. Er waren plannen
om de molen te verplaatsen naar een betere standplaats. l)rx» laksheid en decadentie van
de gemeente bleven de plannen sluimeren. En dan vraag .ic onr moeilijkheden. Iemand
'(een pyromaan? in opdracht?) heeft in de vroege ochtend van woensdag I I mei 1994 de
molen op het geraamte na in vlammen doen opgaan. Daarna heeft het skelet van de
molen er enkele jaren als herinnering aan het treuzelbeleid van de gemeente gestaan.
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. De laatste dag van de molen, 's nachts nog gaaf, in de ochtend verwoest. Oltrutme I l-
0s-1994.

Voorlopig heeft de Gemeente alleen oren naar het bederven van de binnenstad en blok-
ken beton hoog in de hemel te bouwen voor de verzekeraars. Misschicn korrt cr weer
eens een bestuur uit Leeuwarden i.p.v. de importbestuurders.

Tekst en foto's: Chris Visser
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Enkele Friese molenherinneringen
in Groningerland

Naar aanleiding van de bijdrage van Hessel lJskes in nummer 98 (pag 53) ontvin-
gen we onderstaande bijdrage.

Over De Zwarte Bruinvisch te Ureterp kan ik meedclen tlat ik weet waar zijn gietijzeren

bovenas zich nu bevindt, waardoor een bescheiden hcrirrncring aan Ureterp bewaard is

gebleven De as is van ijzergieterij H.J. Koning te Foxhitttt no. 55, .iaar l90l . Deze is nu te

vinden in poldermolet De Eolus van de bekcndc tttolcnaar ll. Di.ik te Fransum bij
Aduard! Volgens hem is de as uit Ureterp afkomstig ctt hicr i l()2'l gestoken. De oude

houten as werd omgebouwd tot windpeluw

Nog een Friese herinnering in het Groningcrland: tlc kolcnnrolcn Ehen Haëzer in
Enumatil heeft een typisch Fries achtkant met gckanlcltlr lcgt:rirrgshalken, wat normaal

niet in Groningen voorkomt. Het is geplaatst in 1907 op ct'rr hcslllrulc stcncn onderbouw

van een afgebrande voorganger.

Het Friese achtkant is zelfs iets te groot voor dc I')lx'tt llti;:tr. wirrrl rlc lchtkantstijlen
staan zonder ondertafelement letterlijk op de rantl vatt rlt: irt'ltl lux'kpiluslers cn daar is het

gemetselde tussenstuk aan de binnenkant flink uitgcsplanl. llct rrclsclwcrk is dus bij de

hoeken aan de buitenkant heel dun. Volgens de hecr'l'. rlc .long is hct irchtkant als polder-

molen uit de omgeving van Dokkum aÍkomstig. Maar wclkc'l

Wellicht dat Friese molenvrienden dit raadsel wctcn op lc losscrt.

Martin E. van Doornik
Kaakhornsterweg 9

9969 PN Westernieland (Gr.)

LIit ons prentenkabi net
Er is geen nieuws binnen gekomen over de onbckcntlc plaat in ons vorig nummer.
Jammer dat die grote foto wat slecht is overgenomen daar hct originccl wel goed was.

Afijn, we houden ons aanbevolen en hopen in het volgcndc nunllncr meer te kunnen mel-
den. Bijgaand eefi zeet oude foto die ooit stond aÍgcdrukt in "Neuere Grundfàsse fiir
Schopfwerksbouten", geschreven door Dr. Ing. Hugo Bcrlrant en uitgegeven in 1925.
Volgens het fotobijschrift zou de molen in Friesland gestaan hebben. Wie helpt ons aan

de oplossing?
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Een aannemer zoeken is voor iedereen even lastig. Er ziln er

heel veel. Bovendien gaat het bij (ver)bouwen om veel geld.

Het mag dus niet misgaan. U wilt kwaliteit en zekerheid.

Dat kunnen wij bieden. Ons bedrijf voldoet aan strenge

eisen op het gebied van vakmanschap, bedrijfsvoering en

financiële betrouwbaarheid. Daarom mogen we ons NVOB-lid

noemen. Dat doen we met trots. En zo wordt het vinden van

een goede aannemer ineens heel eenvoudig.

Daar bouw ie beter mee.ÊB
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Ingezonden
Een bijzondere middag om nooit te vergeten

En deze middag was voor mij 's middags om 5 uur in tlc kantinc van de D.E. fabriek te

Joure. Ik werd er met Trees, kinderen en kleinkintlercn lrccn gclokt onder het voorwend-
sel van een rondleiding in deze fabriek. We nrocstcrr cr plccics onr -5 uur zijn en dat

gebeurde dan ook. Wij stapten uit de auto en liepen z() naal tle grotc kantine. Uit de verte

zag ik een bekend iemand. Ja hoor, toen we dichtcrhi.j kwarrrcrr hatl ik mij niet vergist:
daar stond namelijk de heer Rien van Schayck. En ik, rrog slcrk irr tlc vcronderstelling dat

wij de koffre en theeproductie zouden bekijkcn, zcg t()l ltcnr: "Wcrk .iii hier?" Nou, ik
keek wel een beetje vreemd op. En nou zegt hi.i:"K«rrrrcrr .jtrllic lllcrrraal rnaar even mee

naar de kantine en hij deed de deur van de kantirrc v(x)r' ()ns opcrr. Als ccrste zag ik de

heer De Jong van de Penninga's Molen daar zitlcn. I')r ik rlacht bi.l nri.lzcll, dat is ook toe-

vallig. Toen ik goed keek, zaten daar allemaal bckcrxlc rrxrlcna:rrs ortt tlic taÍ'el. En zo

liep ik naar de tafel waar mijn verdere familic zat. l.llcr zug ik l()l nri.irt vclhi.lstering dat

de hele zaal vol bekende molenaars zat en ik hatl gccrr irlct' wrrirrorrr. Mlur rru kornt het.

Opeens kwam de voorzitter van het Gild Fryske M«runtlcls rrlur rrri.i loc, dc hccr Geurt
v.d. Weg. Hij heette mij hartelijk welkom. lk was ccrr bcct.jc onrlcr tlc itttlruk van de

goede woorden die mij toesprak voor wat ik vrxrr tlc nrolcrrs tlet'rl. N:r rlczc l<lcspraak

nodigde hij de burgemeester van Bolsward, tlc hccr Allurtl Schrrilirtgit, uit v(x)r een

woordje. Ik was op dat moment wel degelijk ccn hccl.jc virrr rlc kuurl. Nit vclc cn mooie
woorden kreeg ik een Koninklijke onderscheiding crr wcrtl hcuocrrxl lot litl in de Orde

van Oranje-Nassau. Ik kreeg er een mooie oorkorrtlc hi.j. 'l'rx'rr zt' rrri.j txrk nog allemaal
kwamen feliciteren voelde ik mij wel verlegcn. M:rirr ju. lxrc kurr hcl «xrk andcrs. Ik
kwam hier onvoorbereid terecht.
Ik wil de voorzitter en de burgemeester hicrbii hcdarrkcrr vrxrr rle rruxric w«xrrden en de

onderscheiding.lkzeghetno§maals: lkzaldctc rrritklirg rrtxril vt'r'gclcrr." ()ok wil ik alle
andere molenaars hartelijk dank zeggen.

Maye Titus Teemstra

Simmer 2000
Terwijl iedereen in Fryslàn vol zat van de SIMM!l'R-20110-gastcn mct een onvergete-
lijk feest in tal van dorpen en steden in de provincic, krcgen wc op dc redactie
een bijdrage over molens van overzee van Anne (Oane ) llocrsma.
" Mijn vaders ouders woonden tot 1952 of zo in Anjum naast de molen; ik heb hem nog
als windmolen in bedrijf meegemaakt. De diesel hulpmotor stamt uit 1947 of zo,"
aldus de inzender. \ile laten zijn buitenlands reisverhaal hicronder volgen.

Ik was net terug van een reis door de VS, van Seattle in hct NW naar lowa, in het midden
westen. De reis kwam tot stand doordat ik in contact was gekomen met een Vandervelde,

.ar
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nu wonend op Whidbey Island, NW van Scattlc, wicrrs vrxrrvutlcr Mrrrtin vlrr rlcr Vcldc
in l85l uit Ferwerd naar de USA was geënrigrccrrl. Na irr tlc ('ivil W:rr gcvtrhtcn lc lrch-

ben kreeg hij grond in lowa, die hij ontgon, cn cr ccn bocnlcri.i op vcsligtlc.
De grond is nog familiebezit, ligt tegen Enrmctshurg airn. l)c rrurrlcr virrr tlc gcnocrrrdc

Vandervelde is nu 91, en woont in Emmetshurg. Ook nrt'( lririrl lrt'rr ik irr corrl;rcl gck«r-

men, en nu heb ik in één reis beiden bezocht en hct gchictl tlrr:rrlrrsse rr p.czicn.

Whidbey Island is in 1890 ongeveer ontgonnen tkxrr twcc lilicst' llrnilics. l:r'irrgl cn

Nienhuis. Zlj waren eerder naar Michigan geëmigrcer(|.

Opvallend was dat zowel in Oak Harbor, de 'hoolil'pllirls vrrrr Wlrirlhcy lslrrrrtl, rrls irr

Orange City, gelegen in west Iowa, molens kennelijk dc (ccn l) crrltruele vt'r{rirrrlirrg zi.irr

met Friesland/Nederland.
Ook op Whidbey Island staat een (nep-)molen. Tot voor korl w:rlt'rr irr rlt' j:r:rr lilks pirliulc
op 4 juli, Independence Day, nog straatvegers met cchtc (lakkcn )lrt'zt'rns v:rn rlt' p:rllij,
als ik het goed heb begrepen. Ditjaar heb ik ze niet gezicrr.

Orange City in Iowa is helemaal op Nederland gericht, zcll,s tlc w:tt('rlor('n( t:urk ) is oran-
je geschilderd. De molens hebben uiteraard geen'echtc'lirrrctic, v:rrrtl:urr rlt't'lt't'tlischc

. De molen van Orange City is orange geschilderd en

foto van Whidbey Island en de Whidbey Island
website.

wiekaandrijving. Eind mei is er een feest met tulpen,
dracht optochídanserij op klompen.
Mijn (begin dit jaar overleden) vader was lid van de

mrjn terugkomst naar mij was doorgestuurd heb ik in

en Friosc (Ncrlcrliurtlsr' 'l) klctlcr-

'molencluh', tocrr lrct blarl vlak na

een opwclling wat lirl«r's gcstuurd.
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Misschien is het voor molenlieftrebbers interessant te zien hoe molens in de USA nog hèt
symbool van Nederland zijn.
'Zeer tot verdriet van de Nienhuizen en Eringa's is omstreeks 1950, toen de USA Marine
een hele grote basis op het eiland vestigde, aan de noordkant van het eiland een brug
gebouwd; daarvóór was er alleen een pont. De brug hcct dan ook 'Deception Bridge'. De
Friese gemeenschap probeert haar identiteit te behoudcn, ondanks de grote toevloed van
Marine personeel.

Vandervelde vloog o.a. bommenwerpers vanaf vliegtlckschcpen, het is dan ook toevallig
dat hij vanuit Emmetsburg in Iowa, wat half Nederlantls cn half lers is, na op vele plaat-
sen over de halve wereld gestationeerd te zijn gcwccst, wccr in cen 'Nederlandse' omge-
ving terecht kwam. Vanuit zijn huis zie je uit op dc b«rcrdcrij van de Fakkema's, dit zijn
Fokkema's die omstreeks 1950, de wereld is klein, rxrk uit licrwerd zijn geëmigreerd. De
overgang van 'o' naar 'a' is me niet duidelijk gcwortlcrr, F-akkcrna legde me uit dat zijn
ouders hun naam hadden aangepast aan eerdcr vcrtrokkcn F«rkkema's, die Fakkema
waren gaan heten. Ik vermoed een schrijffout van irlnrigraticurnbtenaren.
Anne (Oane) Boersma

Molenliteratuur
Pilot-project SPRINKLERS IN MOLENS

Bij het afsluiten van het voorbeeldproject Sprinklem in nrolcns werd het gelijkna-
mige rappoÍ gepresenteerd. Ook kwam daarbij een vidcofilm uit. Samen zorgen ze
voor een eenheid en vullen elkaar goed aan. Het proicclvcrslag kan gebruikt wor-
den als een soort informatie- en naslagwerk.

Het rapport is samengesteld door Wamer B. Banga crr lctlcn van tlc pro.jcct-groep. Het is
rijk geïllustreerd met kleurenfoto's. Banga schrijli in ziln inlcitling; " Hopelijk wordt met
de videofilm en het rapport een basis gelegd wnr h<'l htlnud vutt trtonumentale molens
in Nederland."
Voor één molen kwam het rapport met aanbevelingcn hclaas tc lnat: op l9 juni ging de
pas gerestaureerde stelling-korenmolen in het Croningsc Kolharn in ccn lèlle vuurzee ten
onder.
Met het project willen de samenstellers een aanzet gcvcn tot hct tocpassen van blus- of
sprinklerinstallaties in de monumentale windmolens dic, zoals dc gcschiedenis laat zien,
door een toenemend aantal molenbranden wordt be«lreigtl.
Sprinklers zijn in feite sproeiers die op de uiteinden van watcrlcidingen zijn geschroefd.

Wanneer er brand uitbreekt stijgt de temperatuur. De vloeistol' in een smeltpatroon gaat

uitzetten, zodat het glas van de sprinkler breekt. Dan konrt de sprinkleropening vrij waar-
na water via een boven op de sproeikop gemonteerd sprciplaatje op de brandhaard wordt
gesproeid.

Het rapport geeft eerst een beschrijving van het project met conclusies en aanbevelingen.
Daama wordt het risicobeheer van en brandpreventie in nrolens aan de orde gesteld. Bij
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dat laatste maken de samenstellers ondersclrcitl irr prt'vt'rrlit'r't'. l)r('pru;rlr('\'('('n
ve maatregelen.

Bij de preventieve maatregelen moet gcrlaclrl wortlt'rr :r:ul r okt'rr ('n ( )lx'n

brandbare vloeistoffen, elektriciteit, bliksenrirrsllrg. inlrrrrrrk. lrr rurtlstrt'lrtrrrl' ('n

me.

Preparatieve maatregelen kunnen genonlcn wortlt'rr ()nr lrt'l lrt'slr r;tlt'rr \ :ln t't'n
voor te bereiden en te vergemakkelijken. Hicrbi.y ru()('l gt'tl:rt'lrt u'orrlt'rr :r;rrr lrt'l

gen van brandwerende scheidingen om de scltoorslt't'n\\/('r k nr;' nt ('('n rrrolt'rr

gaan. Ook kunnen leklatjes op en lekgaten in rlc zoltlt'rvlot'rt'rr t't'n prnrl \':ur

zljn. Voor de rompbedekking kan een brandvcrtr':.rgcrrtle r it'lt'o:rtrrrl, lr,'llr.'rr

komen. Ook vallen hieronder de aanwezigheid van ccrr (rrrolrt'lt') tt'lt'loorr
meldinstallatie. Tenslotte moet de brandweer wclcrr wlrl rtt'lrt'slt'
weeringang naar de molen is. Uiteraard is de aanwcziglrt'itl r':ur

ningen een must. Verder wordt aanbevolen om in ovcrlcg rrrt't tlt'
aanvalsplan op te stellen.

Mocht er tijdens het malen toch brand ontstaan dan k:rrr (l(' nrol('n;riu r't'rr lr;rrrrllrlrrs:rppu-

raat of brandslang gebruiken. We spreken dan ovcr rcpressit'vt ur:r:rlrtgtk'rr tlit' t'ro;r
gericht zijn een beginnende brand te onderdrukkcn. llicrontlt'r r';rlh'rr rlrrrrh lrlk ook tlc
sprinkl erin stallatie s .

In het vijfde hoofdstuk wordt een verschil gemaakt

rt'llrt'ssic-

Vtttil. llllll

\':ln(lrrlis-

Iussclt cclt A t'rt r't'rt Il tttsl:rll:rlit'. I )e

cct'slc wt'r'kl vollt'rlr1' :rulonurlist'll,
tlc lwt't'rlt' ntt'1. \\';utl lut'rlu; tttot'l
dc l-lt'ltntlw('('r \'()()r lrlustt':tlt'r z()t'-

gcll.
llcí lll'rl.it't'l ls l'('lt'sl tttt'l ('('ll lrltts-

procl'ert r'('n tooklt'sl ur rlt' tttolclt
bi.i l litttluttt. I l lt't ovt'r ltt'nt'lrl lt'll wc

rce:tls itt rlns \'()r r1,1' nlnnnr('r.

IJitcrrrlrrd t:l ;t:ut rltl :rllt's t't'lt lirtiln-
ciccl llllrrrtjr'. l',t'tt A utsl:tllrtíic,
zortls g('nt;urkl nr rlt' l)okkurttcr'
kot'cnlnolt'tt l)t' llor,1r. kotttl ()l)

.f ltt0.(XX), lt'twr;l tlt'll \'('rsit'vrut
dc lliutluttt('lntolt'tt / (rO OOO,-

vct'gt. l)t' koslt'rt lut'tt';ut ktnutt'rt irr

rcstitut'ití it';llruutt'rt u'or rlt'tt nr('r'llc-
nolllclt, lniliil 001'. Lunil('!r /t' irr lrct

grool oltrlt'r ltourl \r'orrlt'!r otttlt'r g('

braclrt. I )lrí zt'i tlir t't'lt'tu Asst'llrcrgs

. I)( y()()rkttttl t'rttt ltt't t'ttltltt)t'l
loonl ltttltlt'rtttttlt'tt I )t' llt't'r lti.j
Itttttrlttrt tlir itt lt)(),\ t'l(ttnttt(tt
t t 1t,g itt ,q.
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van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg tenminste op 23 mei bij de presentatie.

llet12 pagina' s tellende rapport besluit met een aantal bijlagen.

Voor inlichtingen kunt U contact opnemen met Theo van Oeffelt - hoofd communicatie

bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg - aÍdeling Voorlichting -Zeist, tel 030-

6983415 of met de project-coördinator van SPRINKI-ERS lN MOLENS, Warner B.

Banga, Zuiderbolwerk I I 5 Dokkum, tellfax 05 I 9 - 29 2l 39.

Friese molenansichtkaarten uit de jaren zestig
De stichting Levende Molens in Roosendaal (Vincentiusstraat 7) heeft een unieke serie

ansichtkaarten uitgebracht van tien Friese molens rraar proÍ'essionele 6x6 dia's die
gemaakt zijn in de jaren 60 en 70. Het betreft bijna allcrnaal vcrdwenen molens. Als lezer

van De Utskoat kunt U nog profiteren van de v«rorinlckeningspriis. I serie kost Í 8,50. 3

series komen op22,50 en vanaf 5 series betaalt U.l'6,50 pcr serie. Besluit u l0 of meer

series aan te schaffen dan betaalt u slechts f 5,50 pcl scric. I)c hcdragen zijn inclusief
porto. U kunt uw bestelling kenbaar maken door hct hctrcl'lcndc hctlrag over te maken op

giro 41902 t.n.v. stichting Levende Molens in Rtxrscndaal o.v.v. bestelnr. 1492,het aan-

tal series en de vermelding Utskoatlezer. Wij kunncn [J tlczc sclic van harte aanbevelenl

Tijdschrift de Molenwereld een aanrader
Het molentijdschrift Molenwereld bestaat inmiddcls ruirn twcc .jaar cn in de afgelopen

nummers is een grote rijkdom aan molennieuws cn arlikclcrt vctscltcncn. Dat alles in
A4 formaat met kleurenomslag met binnenin volop illuslrutics waarortdcr veel historische

afbeeldingen. Er is molennieuws in overvloed en mct gcrluk kan tlc rcdactie de omvang

van het tijdschrift uitbreiden. Zokregen de lezers bil hcl z«rrncrnunlnter vier pagina's

extra (waarmee de omvang op 28 pagina's is gekotttcrt) wllrbi.i tlc oprrerking werd
gemaakt dat meer kleur en meer pagina's mogclijk w«rrtlcrt lls hct lczersbestand toe-

neemt. We maken onze lezers dan ook graag attcnt op he:l bcstaiut van clit blad dat u zo

breed mogelijk oriënteert op het gebied van windnlrlcrrs. l)c oprrtauk is oogstrelend, de

foto's zijn fraai, vaak zeldzaam. Leden van het Giltl bctllcrr ./ 95,- pcr'.iaar voor elf num-

mers. Voor nadere informatie kunt U contact opncrncr) rncl stichting tle Molenwereld
Tel./fax.079-5931303 of tel.0180-411018 of E-mail:.ishakkcr(orcislrrrn.nl.

Aangeboden
De volgende provinciale molenboeken
Friese molens 1995 en Fries molenboek 1980 (behocvctt gccn nader commentaar);

Molens in Drenthe; Molens in Overijssel (de provincialc uitgavc van 1972); De Wind- en

watermolens in Overijssel (het nieuwe provincialc molcnbock met prachtig fotomateri-

aal); Molens in Noord-Holland 1981, het grote album van 264 blz.met interessante inlei-
dende artikelen; De molens van Zuid-Holland 1980; De Brahantse molens (het provincia-
le molenboek fit 1974, compleet met molenkaart. 6lll pagina's, gebonden in harde kaft
met stofslag);
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De volgende boekjes in de reeks'in oude ansichtcn'
WijnjaG.D.-LangsoudeFriesewindntolcrtsl Visscr'll.A. tlrs. Mok'rts v:rtt Nt'tlt'tl:tnrl

I ; Visser H.A. drs. - Molens van Nederland 2; V isscr I L A. tlls. Mok'ns vrrrr Nt'rlclltrrtl
3; Blauw - Molens van Drenthe: Van Larnhalgcrr L. Molt'tts v:rtt Zt't'l:tntl; Vittt
Lambalgen L. - Molens van Z.Holland 2; Egelic tlrs. ( i('M M()l('ns r';ttt l.itttlrttty'.
Fryslàn
Middelkamp A. - Birdaard, de Zwaluw l9tl7: Wiinirr (it'tlrt'n l) Slrr;rl rtt tlc
Veenpolder; De Utskoat Special 1985; Molen S.J.vln tlt'r Molt'rrs r';rrr lrt'l Nuotrlt'tcr'l;

Severein Tj. -Molens van Harlingen.
Zaanstreek
Boorsma P. - Oud Zaansch Molenleven 1932 (lc tlccl); llrrrr;rr ('r'r Slrr;rl onr tlcrr

Eenhoorn (roman van het leven op een oliemolen); Scltorrlt' ll. ll.'urrrr,'rrnl't'n \':ur ('cn

hutjongen;
Algemeen
Herman Besselaar - Molens van Nederland, een rotttlreis rkxrr orrzc rrrolt'tru'r'tckl. Ilct
bekende boek van de maand uit 1974, l34blz. gebontlcn irr A.l lorrrr:urt rr('l \l()lonrslag.

Voorzien van vele kleuren- een zwartwitfoto's; Bickcr (':r:u1t'rr A. l)('nr()l('rr ur ()rrs

volksleven; Bunskoeke e.a. - Molenstudies l9tl9; Srrril .los Molcrr: rrr Nr'rk'rlirtttli
Stokhuyzen Ir. F - 50 jaren De Hollandsche Molen;'l'iclcrrrirrr crr l)ro: N4ok'rrs r'n klc

derdrachten 1949 frau plaatjesalbum; Jan H. Pellebocr Volkswt't'rkurrrlt'. klopl lrt'l ol'

niet (Triangelreeks,2-e druk 1977). Voorde molentar nrcl wirt rrrt't'r lx'l;rnltstt'llrrrl, vrxrr'

de volksaardige kant van het weer een heel aardigc ttilgrtvt'i lrrit Zur;trr'trlrt't1' llcl
Nederlandse Molenbestand (zevende druk 1989); l2 alrrln'kkt'lijkt' rrrolcrrtor'lrlt'rr irr

Nederland, uitgegeven door De Hollandsche Molen. 102 pagirrir's tlrk. Kcrstrrrrrrurrcrs

van het vakblad De Molenaar van de jaren 1987,1994, l9()5. l()(Xr t'rr l(l()/ r'rr lrcl jrrhi-

leumnummer 100 jaar de Molenaar van 1998. De nurnnrcrs lrt'vulk'rr ccrr vct'lzi;rlip lrirrr-

bod molenartikelen.
De Hollandsche Molen; Jaarboeken
I 983 60 jarig jubileumboekje.

De Hollandsche Molen, oude nummers van MOLITNS
De volgende nummers zijn tevens leverbaar:(1986 tot 199()) rtr'. I l/nr \\
Techniek
Pouw G.J.- Wieksystemenl982; Sipman A. - Molenb«rttw; Slokltttyzt'tt tr l; Molt'trs;

MonograÍieën
Bernet Kempers - A.J. - Oliemolens; Hammann P. - Molcrr l)t'Vet'r.Vt'tltlt'tt vtxrr'

molens 1977 - complete knipbladen met molenfoto's cn inlirr-rrurlit'vt' lt'Lslt'rr ovcr rnolcn

behoud, uitgegeven door de afd. voorlichting van het Mirr. Vrrrr ('ltM
Buitenland
Srtidtje - Miihlen in Schleswig Holstein.

"r* 
inwinrrerr lli.i rlc rcrt:rcll.'. l

l
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Speciale jubileumaanbiedingen voor de lezers van dit blad
gedurende het jubileumjaar, uiteraard zo lang de voorraad strekt

Us Fryske M0nen door Gerben D. V/ijn.ia. Deel l5 uit de Fryslànrige
(AFUK,l985) Oblongformaat,20 pagina's in omslag met diverse foto's en tekenin-
gen. Let op: dit boekje wordt antiquarisch aangeboden voor maar liefst f 36,--. Bij
ons bestelt U het nog voor de jubileumaanbieding van./'5,- (excl. verzendkosten)!!!
Dit geldt alleen voor particulieren.

- Vechten voor Molens. Vouwblad Rijksdienst Mon .7.org, 197U . 2 ex., f 3,- p.st.

- De Belgische Windmolens in Beeld. André ver Elst, r-ritg. Eur. Bibl., 1976, ca.200
pp, 175 molens. "f 25,-

- Reaktivierung van Wind und Wasermiihlen, Ileispiele aus der Praxis. Richard

Briidern., 1998. 50 p. A3. Geheel gevuld met c«rnstructictekeningen: windmolens,

watermolens, waterraderen, etc "f 40,-.

- Molens en Klederdrachten in Nederland. Tielertran cn [)ros, [-eiden, ca. 1950?,(de
gekleurde plaatjes ontbreken) f 20,-

- De Utskoat23-34, 40-50 Ítsein 44,4J, f 30,-: # 49,53, 55,J6.1'3,- p.st

- Molennieuws 70- I 13; f 45,,-

- Buregio Watermolens/Wassermtihlen. Klein 2-talig htrck.jc, tl6 pp.,, .f 5,-

- Molenstudies f 20,-

- Lehrbuch der Praktischen Miihlenbau, G.S. Schwahrr, 1841. Losbladige kopie van

goede kwal. A4,, totaal 7 delen , cà.400 pp. A4, rlaarrtuasl (r0 vcl A5 met tekeningen,

f 60,- (is in te binden)
- Bau und Betrieb von Ötrtmiihlen. G.F. Scholl, 1811. Nct als hicrbr)ven. ca.90 p.A4

+ 20 vellen met tekeningetr, f 25,-

- Les Éoliennes Bollée, A. Gaucheron & J.K. Major'. ttO pp. A4, bctr, specifiek Frans

type windmotor. Veel foto's etc. f 15,-

- Informatie XVII Gilde Vrijw. Mol.: Richtli.incn v(x)r'tlc: hiotoopwachter. 1983.30
pp. A4. f 3,-

- Molenaarsrapport de Rat, IJlst, 1984. f 2-,- p.st.

Inlichtingen over de boeken in dit kader bij Yolt IJzcrrrurn, Wjiltcrirtgswei I16, 8495 JT

Aldeboarn (tel . 066-632089) E-mail: a.j.ljzerman @ hctrrct.n I
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