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30 november

Westlandse molendag. Er zijn 12 molens open van 9.00 tot 17.00 uur.
(nadere info: tel. 051-3908432 of http://come.to/westlandsemolens )
Drentse Molendag (zie een impressie van vorig jaar verderop in dit
nummer dat kan dienen als oriëntatie)
IIIe Friese Molendag
Sluiting kopij nummer 103
Ledenvergadering in Akkrum
Molenruilbeurs in Utrecht-Zuilen (recreatieruimte van de Bethelkerk
Inlichtingen bij de organisator dhr. Tersteeg (tel.0180-411121)voor info
zie 21 april)
Filmavond GFM
Bij de foto’s op de omslag

Voorop: Op de koren- en pelmolen De Onderneming te Witmarsum wordt al meer dan 25
jaar les gegeven aan adspirant-molenaars door leermeester L. J. Sierkstra. Onlangs werd de
collectie maalstenen in de molen verrijkt met een kantsteen uit een oliemolen, geschonken
door de gemeente Bolsward. Waarschijnlijk betreft het hier een kantsteen uit de vm.
oliemolen van de Gysbert Japicxstad. In december van dit jaar is het precies 25 jaar geleden
dat hier het eerste examen van het Gild werd afgelegd. Kandidaten waren de heren Kingma en
Wüst. In het decembernummer hopen we hierop terug te komen.
Achterop: De Schalsumermolen bestaat 200 jaar. Op de Nationale Molendag vonden heel
wat belangstellenden de weg naar deze fraaie poldermolen waar de heren Piersma en Van
Dijk het vangtouw in handen hebben. In het afgelopen jaar behaalden zij de vijfde plaats in de
draaiurenlijst van poldermolens. Piersma verzamelt onder in de molen tal van
landbouwgereedschappen. Van De Dokkumer Vlaggencentrale ontvingen de heren een
nieuwe Friese vlag en die deed het op de molendag uitstekend tegen de blauwe, wolkenloze
hemel. Jammer dat de omslag niet altijd in kleur kan zijn.

Van de redactie
Er kwam dit voorjaar een schok over ons. Het MKZ-virus greep verwoestend om zich heen en
dat had ook gevolgen voor de molens. De Fryske Mole greep al in toen het in Fryslân nog niet
eens was geconstateerd. Uit voorzorg dus. Later zal blijken dat het een verstandig besluit is
geweest. Wel kwamen onderhoudszaken en zelfs de herbouw van de spinnekop van Wirdum
daardoor in de wachtkamer te staan.
Wat nog wel net kon doorgaan was de excursie van het Gild Fryske Mounders naar het
Groene Hart in Zuid-Holland. Een prachtige dag was het waarover verderop in dit nummer
een verslag. Een week later zou het niet doorgegaan zijn als we de berichten uit dat gebied
mochten geloven. Wat wel doorging was de jaarvergadering van De Hollandsche Molen in
Amsterdam. In het fraaie Koninklijke Instituut voor de Tropen ontvingen vrijwillige
molenaars hun fel begeerde getuigschrift. De Friese kandidaten waren vanzelfsprekend van de
partij en wij zetten ze daar in de historische vergaderzaal op de foto. Ook de Nationale
Molendag kon doorgang vinden. Een verhaal over Drentse molens is met dank aan
Harmannus Noot als toeristische informatie opgenomen. Voor boekenliefhebbers hebben we
ook weer veel te melden. Tevens kon het draaiurenoverzicht van het jaar 2000 worden
opgenomen dankzij de inzet van Simon Jellema. Zo hopen we opnieuw een veelzijdig
nummer voor u samengesteld te hebben.
Wij wensen u veel leesgenoegen en uiteraard een goede vakantie.
Gerben D. Wijnja

Bij de foto:
De Friese geslaagden: S. Mensinga, A.J. Veening, M. Ravesloot, M. Lootsma, W. van Dijk,
P. de Vries, G. Dijkstra, D. Piersma en J. van der Meulen,

In Memoriam
Joure - Op 9 april
2001 overleed in Joure
oud-molenmaker
Sjieuwke Postma. In de
jaren zeventig maakte
hij zich sterk voor het
herstel
van
de
vervallen korenmolen
Penninga’s Molen in
zijn woonplaats. Als de
man met de gouden
handen trad hij in
dienst van de firma
Schakel uit Exmorra.
Onder zijn leiding
verrees
aan
de
Schipsloot weer een
pronkjuweel van een
molen. Zijn inzet en
prestatie bleef onder de
echte molenkenners
niet onopgemerkt. Met
name
het
knap
gemaakte gaande werk
dwong
veel
bewondering af. De
Hollandsche Molen
onderscheidde
hem
hiervoor met een certificaat van verdienste. Vanuit Rotterdam kwam toen ook de uitnodiging
mee te helpen aan de wederopbouw van de grote stenen stadskorenmolen aan het Oostplein.
Tot op de dag van vandaag is dat plan nimmer gerealiseerd.
Na de voltooiing van de molenrestauratie in Joure was Sjieuwke Postma in eerste instantie
ook de man die zich ging belasten met de opleiding die op 23 januari 1973 van start ging.
Dankzij zijn bemoeiing mocht ik even later ook aan de cursus deelnemen. Hij was in die
begintijd heel duidelijk mijn inspirator. Jammer, dat er na verloop van tijd onenigheid op de
molen ontstond. Postma trok zijn conclusie en besloot nooit meer iets te ondernemen op
molengebied. Vandaar ook dat zijn naam binnen de molenwereld niet echt bekend is. Als hij
met zijn oudste zoon uit Alblasserdam echter met regelmaat de molens van de Kinderdijk
opzocht, bloeide zijn liefde voor de wiekendragers weer op, maar gelijktijdig was er dan ook
de teleurstelling over een niet afgemaakte opleiding aan vrijwillige molenaars in Joure. Hij
had het zo graag gedaan, maar door karakterverschillen botste het helaas.
Sjieuwke Postma was een man die heel veel kon. Dat wat zijn ogen zagen, maakten zijn
handen. Zo was hij bijvoorbeeld in de tweede wereldoorlog bij de ondergrondse als reparateur
van wapens. In die hoedanigheid was hij ook als tussenpersoon betrokken bij de beroemde
overval op de strafgevangenis van Leeuwarden. Zijn officiële papieren zijn te zien in het Fries
Verzetsmuseum in de hoofdplaats. Hij was niet een man die zich daarvoor op de borst sloeg.
Kort geleden kwam hij namelijk pas met dit verhaal voor de dag. Al die jaren had hij het als
een zorgvuldig bewaard geheim voor zich gehouden. En dat geldt ook voor de wijze waarop
hij het magnifieke gaande werk in Penninga’s Molen heeft gemaakt. Niemand weet meer hoe
hij dat destijds klaar speelde. Vakmensen schudden toen wel eens meewarig het hoofd:
daarmee zou de molen wel niet goed kunnen draaien. Het tegendeel bleek.
Door dit opvallende molenmakersproduct zal zijn naam en vakmanschap tot in lengte van
jaren verbonden blijven aan het “wonder” dat werd verricht aan de Schipsloot in Joure.
Sjieuwke Postma werd 93 jaar. We wensen de familie sterkte met het verlies van hun vader,
groot- en overgrootvader.
Gerben D. Wijnja

Mededelingen van bestuur Gild Fryske Mounders
Verslag voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders van 6 april 2001
Afwezig; met kennisgeving: de heren J. van Driel, R van Schaijck en D. Kamminga en
J.Bergstra. Aanwezig:40 leden.
Opening
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom in het bijzonder ere-lid dhr G.
Wijnja.
Mededelingen en ingekomen post
i.v.m de MKZ gaan de Friese molenaarsdag en de opening van de Steenhuistermolen op 21
april niet door.
- Doorgaan Nationale Molendag is nog niet bekend, wel is de landelijke fietsdag afgelast.
- HACCP-plan (hygiëne plan voor korenmolenaars) is klaar en voor f 60,00 verkrijgbaar via
GVM. Op deze manier kunnen wijzigingen automatisch worden nagestuurd omdat men in
het adressenbestand is opgenomen. Het bestuur zal de korenmolenaars uitnodigen voor
een bijenkomst over het gebruik van het HACCP.
- Mevr Gremmé: verzorgt als ambtelijke secretaris het verslag. Er is geen ingekomen post.
Vaststellen van agenda
Toegevoegde agendapunten:
Punt 10 biotoopavond, Friese molendag en windmotoren.
Verslag najaarsvergadering
Geen op en aanmerkingen met dank aan notulist.
Jaarverslag 2000
- Het nieuwe millennium werd door de molenwereld begroet in de vorm van versierde
molens met beschilderde vlaggetjes gemaakt door scholieren.
- 23 mei oprichting GFM feestelijk herdacht door mensen van het eerste uur. Molenaar
Maye Teernstra ontving een koninklijke onderscheiding voor zijn molenwerk
- Lustrum in het najaar gevierd. Ter gelegenheid van dit feestelijke gebeuren is de
videofilm “Friesland: droog door de eeuwen heen” gemaakt
- Dhr Gerben Wijnja werd op deze bijeenkomst benoemd als erelid van de vereniging
wegens zijn enorme inzet als eindredacteur van de Utskoat.
- De Utskoat beleefde zijn 100ste uitgave.
- Voor de niet–Utskoat lezers wordt een speciale nieuwsbrief samengesteld.
- Op de najaarsvergadering van De Hollandsche Molen was het merendeel van onze
geslaagden aanwezig om het landelijke diploma in ontvangst te nemen. 15 leerlingen zijn
geslaagd!
- Dhr André Cramer ontving de Jaarprijs voor Vernuft en Volharding wegens zijn enorme
inzet voor de Friese molens.
- Excursie Overijssel en Gelderland druk bezocht.
- Friese molenaarsdag vond plaats rond Burdaard.
- 50 molens namen actief deel aan 2de Friese Molendag in september.
- Activiteiten Friese molenaars werden o.a. vastgelegd door middel van het
draaiurenoverzicht.
Bovengenoemde activiteiten werden mogelijk gemaakt door enthousiaste leden en de trouwe
groep leermeesters!

Verslag bestuursactiviteiten 2000
Bezetting van aantal bestuursleden is minimaal. Het wordt ècht moeilijk als er straks leden
gaan aftreden.
Samenwerking met het landelijke Gilde van Vrijwillig Molenaars ging haar derde jaar
in. In maart werd gezamenlijk een bijeenkomst voorbereid om de stand van zaken te
evalueren en om het gesprek met de HM voor te bereiden dat plaats zou vinden aan het eind
van het jaar.
Werken aan één afdeling in de provincie: GFM èn GVM. Betrokkenheid van alle
leden vergroten door uitbrengen van een nieuwsbrief voor niet-Utskoat lezers en beleggen van
diverse activiteiten.
Eerste anderhalf jaar van samenwerking vooral problemen bij examenprocedure. Het
bestuur van GvM en GFM hebben DHM voorgesteld om de overeenkomst twee jaar te
verlengen zodat de Friese leermeesters aanwezig kunnen zijn bij het examen van een eigen
leerling. (Het is landelijk wel toegestaan dat een leermeester aanwezig is bij het examen van
een “vreemde” leerling.)
Samenwerking met het GvVM
GFM heeft bij besturen van GvVM en H.M. de volgende punten aangekaart voor verdere
bespreking:
- De Friese opleiding loopt niet soepel. Het bestaan van slechts twee examen-aanmelddata
per jaar is een probleem o.a. door het grote aantal leerlingen met hun verplichte
stageperiodes en voor de beoordeling door andere leermeesters.
- Uitbreiding van aanmeldings- en examendata is dan ook gewenst.
- De betrokkenheid van examinatoren, ook de Friese, bij de ontwikkeling van examenbeleid
zou groter moeten zijn. Tijden en ideeën veranderen immers. Ook zijn wij voorstander van
een vergroting van de huidige examencommisie. Daardoor is uitbreiding van het aantal
data beter mogelijk. Betrokkenheid van de Friese examinatoren bij het beleid is ook
belangrijk voor de terugkoppeling van informatie.
- Regionaliseren van de examens zou een oplossing kunnen bieden. Examen op zaterdag
zou dan misschien ook weer kunnen.
Op 24 april a.s. zal er in de jaarlijkse overlegvergadering van de besturen van het GvVM en
de HM besloten worden over het ingediende verzoek tot verlenging van de regeling m.b.t. de
Friese leermeesters. Inmiddels is al wel bekend dat de examen-commissie een negatief advies
heeft uitgebracht.
Als dat definitieve besluit bekend is zal het bestuur zal zich op verdere actie beraden en indien
noodzakelijk een ledenvergadering uitschrijven.
N.a.v bovengenoemde punten spreken enkele leden hun bezorgdheid uit over de manier van
het examen-afnemen door de Examen Commissie en plaatsen daarmee een kanttekening bij
de samenwerking met het GVM. Bestuur antwoordt dat deze twee zaken niet te zeer aan
elkaar verbonden moeten worden. Samen met het GVM zijn wij verantwoordelijk voor de
opleiding van de nieuwe molenaars. DHM is in het verleden gevraagd om een onafhankelijk
examen te organiseren als afsluiting van die opleiding.
25 jaar traditie zet je niet zomaar aan de kant. Dat geldt voor het bestaan van de huidige
Examen Commissie maar dat geldt ook voor de opleidings- en examenpraktijk die in
Friesland is ontwikkeld. Wij zullen hier zelf moeten vaststellen wat wij met onze opleiding en
met een examen willen. Daarna kunnen we dat met de landelijke opleiders, het GvVM, en met
De Hollandsche Molen als Examinator bespreken. Dat zal de komende tijd moeten
plaatsvinden.
N.B. Er was formeel geen verslag “uit de leermeestersvergadering” voorbereid.

Financieel verslag
Geen op en aanmerkingen door de leden. De kascommissie, bestaande uit de heren V/d Bij en
Talsma hebben de boeken gecontroleerd en verlenen onder applaus de penningmeester
decharge. Dhr H.Kats wordt benoemd tot opvolger van dhr Talsma. Laatstgenoemde wordt
hartelijk bedankt voor zijn inzet.
Biotoopavond:
De biotoop-avond op 23 februari is slecht bezocht. De Hollandsche Molen is niet meer in
staat om de biotoop landelijk in kaart te brengen. Elke molenaar zou in staat moeten zijn om
in zijn eigen omgeving op de hoogte te blijven van landschappelijke veranderingen. Op dit
moment zijn er 126 molens, waaraan 16 biotoopwachters verbonden zijn. Ondersteuning van
deskundigen is noodzakelijk om invloed op gemeentelijk niveau uit te oefenen. Het bestuur
komt op dit onderwerp terug. Als voorbeeld wordt het advies verbetering molenbiotopen
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden meegenomen, dat duidelijk de biotoop in kaart heeft
gebracht.
Friese molendag
Dit zal plaatsvinden op 9 september 2001 van 14.00 tot 22.00. Het is de bedoeling dat de
deelnemende molens verlicht zijn. De organisatie doet een oproep tot het bedenken en
uitvoeren van activiteiten. De verantwoordelijk molenaars krijgen hierover een brief. Er komt
ook weer een speciale molendagkrant.
Windmotoren
Dhr J. Bergstra is helaas afwezig, maar heeft een schriftelijke verslag gemaakt over de stand
van zaken van de windmotoren.
Restauraties, die hebben plaatsgevonden:
-nr.45 te It Heidenskip door “Bouw 75” wordt regelmatig bemalen door de heren de Vries en
Bergstra.
-nr.1 te Uitwellingerga, nog geen vrijwilligers.
-nr.12 te Parrega door firma Bakker, geen vrijwilligers.
-nr.4 Lutkewierum niet bekend of het geheel maalvaardig is.
-nr 10 De Veenhoop wordt verplaatst aan de andere kant van het Grietmansrak/Wijde Ee en is
dan beter zichtbaar voor het publiek.
-windmotor te Broek wordt door G. v/d Meer opgeknapt en zal geplaatst worden naar de
Noordbroekstervaart .
-windmotor te Veenklooster is van de schroothoop gered en is tijdelijk opgeslagen te IJlst.
Rondvraag
Dhr Wijnja: Vraagt naar aanwezigheid deelname provinciale vrijwilligersdag. GFM heeft
geen uitnodiging ontvangen.
Dhr de Jong: Deelname excursie 39 personen. Programma is enigszins gewijzigd door de
MKZ. Oproep tot meenemen van foto’s van eigen molen ter uitwisseling.
Dhr Cramer: Nieuwe datum opening Steenhuistermolen wordt in overleg met dhr de Jong
vastgesteld.
Dhr Coppens: Suggestie filmavond in november organiseren i.s.m. Waterschappen en Fryske
Mole.
Na de pauze toont dhr Hermannus Noot op zijn bekende wijze dia’s over molentypes in
Tsjechië. Bijgestaan door kennis uit de zaal een boeiend geheel. Hartelijk dank daarvoor!
De voorzitter sluit de vergadering met een dank aan ieders inbreng om 22.30 uur.

Derde Friese Molendag
De Derde Friese Molendag zal weer gehouden worden op 8 september, van 14.00 – 22.00 uur.
Veel molens doen die dag ook mee met de Open Monumentendag. De verschillende
molenaars zijn met een brief benaderd en als u dit leest hopen we een beeld te hebben van
welke molens meedoen, of zij verlicht zullen zijn en hun eventuele bijzondere activiteiten. Er
zal weer een speciale Molendagkrant worden verspreid die vanaf midden augustus bij zoveel
mogelijk VVV’s te verkrijgen zal zijn.
Filmavond
Op de ledenvergadering is opgemerkt dat het leuk lijkt een gezellige avond te beleggen en dan
alleen allerlei films te draaien. Voorstel is deze FILMAVOND van het GFM op vrijdagavond
30 november te houden. Het lijkt ons leuk van allerlei over Friese molens te vertonen, oud en
nieuw materiaal. Liefst niet te lang dus, dan zijn er meer mogelijkheden. Heb je iets, laat het
even weten.
Contributie
Graag maken we van de gelegenheid gebruik u als leden op te roepen uw jaarlijkse contributie
over 2001, zijnde f 40,--, over te maken op bankrekening 29.80.24.934 van de Frieslandbank
in Drachten t.n.v. Gild Fryske Mounders, De Wetterwille 117, 9207 BM Drachten.
Biotoopavond
Op vrijdagavond 23 februari vond een speciaal georganiseerde Biotoopavond plaats in
Akkrum. Doel van deze avond was de leden van afdeling Friesland in zo ruim mogelijke mate
te informeren over de stand van zaken rond het biotoopbeleid. Daarvoor was de heer Herman
Pinkse van de Hollandsche Molen overgekomen. Hoewel we voor de gelegenheid over een
extra grote ruimte beschikten was er slechts een kleine groep molenaars op af gekomen en dat
stelde ons als bestuur flink teleur. Ook in Friesland zullen we een eigen beleid moeten
ontwikkelen om een goede biotoop voor onze molens te garanderen. Aan alle kanten wordt
geknaagd aan de vrije windvang voor en aan de zichtbaarheid van onze molens. Nu zijn er
veertien biotoopwachters die de ontwikkelingen rond alle molens moeten volgen. Het bestuur
zal hier op terugkomen.
Adreswijzigingen
J. Kooistra, Spanjaardsdijk 14, 8556 AJ Sloten
L van den Berg, Magnesiumweg 4b, 8445 PJ Heerenveen
A.Koster, Dr Wumkesstraat 21, 9285 RK Buitenpost.
Opzegging lidmaatschap: H. IJskes, Gyk 2, 8502 AS Joure.

Aangeboden
Bod gevraagd op een kleine verzameling molenzaken waaronder de Rabobank Kalender
Nederland in Molenvlucht uit 1974, 4 losse kalenderbladen met molens, 19
molenkaarten en 2 eerstedag enveloppen, 4 Amerikaanse molenpostzegels, chocolade- en
suikerwikkels met molens, 2 regio molenpostzegels, 6 molenfolders c.q. –brochures en
het boekje De molens in de gemeente Dongeradeel.
Inlichtingen bij de redactie.

Nieuws van Stichting De Fryske Mole
Regelmatig gaat het bestuur van De Fryske Mole op werkbezoek bij de molenaars voor
een inspectie van de molens. Hieronder enkele foto’s die bestuurslid Sjerp de Jong
maakte op 8 maart jongstleden.

Links: De Balkendstermolen met v.l.n.r. bestuursleden Boschma en Cramer, molenaar
Veldsma en molenmaker De Groot.
Rechts: De inspectie van Kleilânsmole met de heren Veldsma, Cramer en Boschma.

Boven: Bij de Wijnsermolen waren de heren Zwierstra, S. Jellema, Cramer, molenaar
Hoekstra, K. Jellema en onderhoudsman H. Kloosterman aanwezig.
Nationale molendag en molens van De Fryske Mole
De meeste poldermolens van onze stichting stonden tijdens de Nationale Molendag
noodgedwongen stil vanwege maatregelen om de MKZ-crisis te bestrijden. Het betreden
van weilanden waar vee loopt teneinde bij een molen te kunnen komen was dan ook uit
den boze. Om dezelfde reden werd het herstel van de spinnekopmolen van Wirdum en
de daarmee verbonden overplaatsing naar de overkant van de Zwette tot nader order
uitgesteld. We hopen in het volgende nummer weer positieve ontwikkelingen te kunnen
melden.

Draaiurenoverzicht 2000
“We hebben toch nog de 100 gehaald,” laat initiator Simon Jellema opgelucht weten
wanneer hij ons de gegevens van de aan hem doorgegeven draaiuren doorspeelt. Wat in
eerste instantie opvalt is het ontbreken van enkele beroepsmolens. Zij zorgen altijd voor
een behoorlijk draaiurentotaal, zodat we dat in de totalen zullen kunnen merken.
We hebben in de laatste kolom een percentageberekening op de cijfers losgelaten
waarbij we het totaal van vorig jaar hebben vergeleken met dat van dit jaar. Het totaal
is daarbij gestegen tot 9692,5 uren, een plus van 13,41 %. In de laatste kolom treft u
alleen een score aan als er vergelijkingsmateriaal voorhanden was. Ontbreekt een getal
voor 1999 of 2000 dan kon er ook geen vergelijkingsberekening worden gemaakt.
Het blijft natuurlijk vreselijk jammer dat niet álle draaiuren zijn doorgegeven. Het geeft
dan meer betrouwbaarheid, maar met een opgave van 100 is toch zeker een aardige
indicatie beschikbaar die we de lezers niet willen onthouden.
Koren- en industriemolens
Bij de koren- en industriemolens voert Jellema met zijn zaagmolen De Rat in IJlst de lijst aan
met een totaal van 744 uren. Vorig jaar was hij tweede na molenaar Notenboom van de
Woudsender korenmolen ’t Lam. Goede tweede is Broekema met zijn koren- en pelmolen
Zeldenrust te Dokkum. Vorig jaar stond hij op drie. Maar liefst 620 uren waren hier in het
logboek gekomen. In het rijtje toppers komt Heerenveen met Hofkamp op korenmolen
Welgelegen van vier op drie (420), op de voet gevolgd door de Anjumer koren- en pelmolen
De Eendracht (molenaars Kinga & Wüst) (409) en nieuwkomer Jan Mars met De Mars in De
Blesse (406).
Poldermolens
Bij de poldermolens was het wederom De Babuurstermolen bij Tjerkwerd met de molenaars
Zijsling en Posthuma die op één kwam, nu met 333 draaiuren. Goede tweede was
molenaar/molenmaker Posthumus jr. op de molen Meerswal te Lollum (312) met op de derde
plaats de Hantumermolen waar molenaar Visser het vangtouw in handen heeft (266). Zij
hebben, vergeleken met vorig jaar, van plaats verwisseld. Op de vierde plaats staat molenaar
Teernstra met de Kimswerder molen De Eendracht (196) en de Schalsumermolen met
molenaar Piersma (182) is vijfde geworden.
Percentages
Wanneer we naar de verbetering in percentages kijken, krijgen we ook heel interessante
gegevens. De Broekmolen van Broeksterwoude met molenaar Tol scoort liefst 1000% hoger
en De Ypeymolen te Rijperkerk met molenaar Griffioen 544,44%. Vorig jaar werkte hij zich
ook al in de kijker met een stijging van 140%. Goed doet ook molenaar Hutchinson het met
de Cornwerdermolen met 415,38% meer wiekgewentel. Op De Olifant bij Birdaard heeft
molenaar Terpstra zich 310% verbeterd en als vijfde noemen we nog de
Hempensermeermolen waarmee molenaar Van der Gaag 272 % vooruit ging.
Als de overige molenaars die we nu nog missen hun cijfers aan het eind van 2001 ook
opsturen, wordt het beeld nog ‘folsleiner’. De vooruitgang zal zich dan voortzetten, hoewel
we door de mkz-crisis wel een dipje in het voorjaar moeten goedmaken. We zullen zien.
Gerben D. Wijnja
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molennaam

Formerumermolen
Terschelling
Phenix
Nes/Ameland
De Hond
Paesens
De Hoop
Holwerd
Ropta
Metslawier
De Eendracht
Anjum
Hantumermolen
Hantum
Miedenmolen
Holwerd
De Gans
Anjum
Kleilânsmole
Marrum
Grote Molen
Marrum
Phenix
Marrum
Hogebeintumer
Hogebeintum
Aylvapoldermolen
Wommels
Volharding
Jislum
Meermin
Dokkum
Zeldenrust
Dokkum
De Hoop
Dokkum
Beintemapolder
Westergeest
Victor
Wanswert
De Zwaluw
Birdaard
Klaarkampster
Rinsumageest
Kollumerpomp Westermolen
De Hoop
Stiens
Vrouwenparochie Vrouwbuurtster
Balkendstermolen
Oude Lije
Genezareth Kl.pm
Hallum
Tochmaland
Kollum
Rust Roest
Munnekezijl
Steenhuistermolen
Stiens
De Olifant
Birdaard
OudeLije/Finkum Slagdijkstermolen
Binnema’s molen
Stiens
Wynsermolen
Wyns
Oudkerkermolen
Aldtsjerk
De Hoop
Roodkerk
Broeksterwoude Grote Molen
Broeksterwoude Broekmolen
Windlust
Burum
Korenaar
Sexbierum
Tjasker
Veenwouden
Kievit
Menaldum
De Mûnts
Buitenpost
Arkens
Franeker
Achlumermolen
Achlum
Schalsumermolen
Schalsum

Draaiuren Belaste Onbelaste Totaal
Totaal
uren
uren
in
1999
2000
2000
2000

%
t.o.v.
1999

28
148
115

17
0
0

10
93
160

27
93
160

-3,57
-37,16
39,13

292
277
52,5
232
0
32
80
20
0
9
3
620
25

0
266
57
150
0
69
35
13
214
6
1
620
0

409
0
0
0
0
10
13
60
0
8
2
0
25

409
266
57
150
0
79
48
73
214
14
3
620
25

40,07
-3,97
8,57
-54,67
0,00
146,88
-40,00
265,00
100,00
35,71
0,00
0,00
0,00

117,5

73,5

22

95,5

-18,72

27
199,5
350
184,5
62
0
75
0
38
10

52
109

3
105

55
114

103,70
-42,86

58
63
6
90
0
13
14

90
9
0
0
0
33
27

148
72
6
90
0
46
41

-19,78
16,13
100,00
20,00
0,00
21,05
310,00

21

0
38
10
10

29
74
72
36,5

38,10

60
24,5

29
36
62
26,5

7
0

49
0

28
0

77
0

1000,00
0,00

0
165
12

49
73
12
4

3
10
0
0

52
83
12
4

100,00
-49,70
0,00

81

92

90

182

124,69

20,00
48,98

Nr. Plaats

molennaam

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100

Rentmeester
Marssumermolen
Bullemolen
Himriksmole
tjasker
Kingmatille

Menaldum
Marssum
Lekkum
Leeuwarden
Augustinusga
Dronrijp
Dronrijp
Dronrijp
Marssum
Leeuwarden
Ryptsjerk
Leeuwarden
Tytsjerk
Wirdum
Wirdum
Wergea
Sumar
Bolsward
Winsum
Huins
Kimswerd
Lollum
Tzum
Tzum
Oosterlittens
Warten
Edens
Allingawier
Eernewoude
Witmarsum
Witmarsum
Burgwerd
Sneek
Grou
Grou
Cornwerd
Bolsward
Oosterend
Grou
Goengahuizen
Goengahuizen
Goengahuizen
Bolsward
Hartwerd
Aldeboarn
Tjerkwerd

Hatsumermole
De Poelen
Terpzicht
Camminghab.m.
Ypeymole
Froskepollemolen
De Lytse Geast
Molen Hoogland
Kramersmolen
Hempensermole
De Hoop
TjaskerBloemkamp
Langwert
Huinsermolen
De Eendracht
Meerswal
Fatum
Duivenhok
Wieuwens
De Ikkers
Edensermolen
Tjasker
Princehofmolen
Onderneming
Pankoekstermolen
Hiemertermolen
Himmole
De Haensmole
De Borgmolen
Cornwerdermole
De Klaver
Rispens
De Bird
Heechhiem
Modderige Bol
De Jansmolen
Lonjé
Oegekloostermolen
Warniahuzen
Babuurstermolen

Draaiuren Belaste Onbelaste Totaal
Totaal
uren
uren
in
1999
2000
2000
2000

%
t.o.v.
1999

80
0

38,5
26

5
22

43,5
48

-45,63
100,00

0
40
40
20
20
80

12
36
45
32
0
40

18
0
3
0
0
0

30
36
48
32
0
40

100,00
-10,00
20,00
60,00
-100,00
-50,00

18
46

116
18

0
14

116
32

544,44
-30,43

0
0
47
224
0
17,75
261
113,25
275,25

0
0
75
53
40
11,5
55
97,5
186
34
0
6
0
10,5

0
0
100
219
40
0
41
98,5
126
0
15
0
0
17,5

0
0
175
272
80
11,5
96
196
312
34
0
6
0
28

0,00
0,00
272,34
21,43
100,00
-35,21
-63,22
73,07
13,35

0
34

0,00
-17,65

96,5
61,25

69
103

53
35

223
122
138

55
0
13
62,25

40
0
48
11,5
15
0
24
0
0

40
0
67
109,5
31,5
0
24
11
0

-27,27
0,00
415,38
75,90

0
14
0
0

0
0
19
98
16,5
0
0
11
0

83
0
277,5

111
0
84,5

0
0
248,5

111
0
333

33,73
0,00
20,00

26,42
125,31

0,00
-21,43
100,00
0,00

Nr. Plaats

molennaam

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
132
133
134
137
148

Polslootpolderm
De Rat
De Vlijt
Geeuwpolderm.
De Deelsmolen
Ybema's molen
De Weijert
Nijlannermole
De Snip
Tjasker Heidenskip
Sweachmermole
Groene Molen
Penninga’s Molen
Welgelegen
t Lam
De Jager
Scharrenmolen
Tjasker Deelen
Tjongermolen
Korenmolen
Windlust
De Rietvink
De Reiger
De Gooyer
Windlust
‘t Zwaantje
Vesuvius
Tjaksker Zandpoel
De Verwachting
De Hersteller
Koartwâld
De Mars
Dorismooltsje

Akkrum
IJlst
Koudum
Oppenhuizen
Vegelinsoord
Workum
Makkinga
Workum
Workum
Workum
Langweer
Joure
Joure
Heerenveen
Woudsend
Woudsend
Scharsterbrug
Oldeboorn
Mildam
Sloten
Wolvega
Nijetrijne
Nijetrijne
Wolvega
Noordwolde
Nijemirdum
Elsloo
Sondel/Lemmer
Hollum
St. Johannesga
Surhuisterveen
de Blesse
Oudega (W)
totaal

Draaiuren Belaste Onbelaste Totaal
Totaal
uren
uren
in
1999
2000
2000
2000
0
715,5

%
t.o.v.
1999

0
637
6
48
154
0
60
12

0
107
177
31
11
0
29
11

0
744
183
79
165
0
89
23

0
26
120

0
126
420

-100,00

400
853
211,5
18,5
0
31

0
100
300
78
32,5
0
8

103,5
0
0
6

181,5
32,5
0
14

-14,18
75,68
0,00
-54,84

118

102

21

123

4,24

44
163
42

25
7

27
127

52
134

18,18
-17,79

20
163,75
28

27
100
0
150
20
93,5
5763

0
90
40
15
386
32
3821,5

77
92
0
103
31,75

45,5

42,5
8546,25

0,00
3,98
2,60
79,35
0,00
-13,59
-27,56

5,00

27
35,00
190
16,03
40
42,86
165
406
125,5
195,29
9692,5 +13,41%

Molenwebsites over Friese molens
Voor informatie over de koren- en pelmolen De Hoop te Holwerd kunt u verbinding maken
met:http://home.hetnet.nl/~molendehoop
Deze website is gemaakt door Sije Hoekstra, vrijwillig molenaar en instructeur op deze
molen.
Over de molens van Wymbritseradiel is prachtige site in bewerking onder
www.molensinbedrijf.nl . Om een indruk te krijgen kunt U alvast die van zaagmolen De Rat
bekijken. Simon Jellema bouwt de site i.s.m. Ruurd Jakob Nauta die ook een site over de
Geeuwpoldermolen maakte (zie www.geocities.com/geeuwpoldermolen ).

Op molenexcursie in het Groene Hart
De op 7 april jl. gehouden excursie zou een iets ander verloop krijgen dan was
aangekondigd. Dit kwam door de strenge regels die er heersten i.v.m. de mond- en
klauwzeer crisis. De bezoekjes aan Lijkermolen 1 en de Veendermolen gingen daarom
ook niet door. Hier kwam een bezoek aan De Zwanburgermolen voor in de plaats.
Met deze molen begon dan ook onze dag. De in 1805 gebouwde poldermolen stond al met
twee lange halven te draaien toen wij aankwamen. De ronde stenen grondzeiler, die eigendom
is van de Rijnlandse molenstichting, heeft nog een schitterende authentieke bedstee in een
kamertje onderin de molen. Ongeveer de helft van de begane grond wordt in beslag genomen
door het enorme waterwiel en scheprad. Het scheprad is dus in de molen geplaatst. Typisch
Zuid-Hollands is deze molen uitgerust met een kruibank naast het kruirad. Deze kruibank is
bevestigd aan de staartbalk en hangt een klein eindje boven de grond. Zo kan de molenaar
gemakkelijker de molen kruien.
De tweede molen waar we onze ogen de kost
konden geven was de Nieuwe Hofmolen, vh.
Veermolen. Ook deze molen stond met twee halven
te draaien, malen kan deze molen (nog) niet. De
molenmaker is momenteel bezig om de molen weer
maalvaardig te maken. De vijzelbak is inmiddels
gereed en binnenkort wordt ook de vijzel op zijn
plaats gelegd. Eigenaardig aan deze wipmolen is dat
hij kleiner is dan de grootste spinnekop (Doris
Mooltsje), maar toch is het een wipmolen en geen
spinnekop. Dit komt o.a. door de afwijkende
ondersteuning van het bovenhuis.
Omdat we maar weinig tijd hadden werd het al snel
weer tijd om op te stappen. Door een zeer molenrijk
gebied zetten we koers naar Rijpwetering voor een
bezoek aan de Lijkermolen no.2. Deze in 1780
gebouwde twaalfkante grondzeiler draaide met vier
kale. De molen kon tijdens ons bezoek niet malen
omdat er geen maalvaardige vijzel in zit. Ook deze
molen zal in de nabije toekomst geheel maalvaardig
worden gemaakt. De molen draaide tot ca. 1962 nog geheel op windkracht. Na deze periode
werd overgeschakeld op een elektromotor. Deze elektromotor dreef de molenvijzel aan. De
sporen daarvan waren nog goed zichtbaar. De molen wordt nog steeds permanent bewoond.
De even verderop staande Lijkermolen no.1, eveneens een twaalfkant, draaide wel, maar wij
mochten deze molen jammer genoeg niet bezoeken.
De volgende en tevens laatste molenstop was de stad Leiden. In Leiden hadden we de keus
tussen drie molens t.w. De Valk, De Put en d’ Heesterboom. Omdat de molens relatief
dichtbij elkaar staan, kozen wij voor een bezoek aan alle drie de molens. De hoog boven de
bebouwing uit torende korenmolen De Valk was als eerste aan de beurt. Een schitterende
molen, zowel het exterieur als het interieur. De molen bestaat uit 7 zolders. De begane grond
bestaat uit een woning, daarna volgen de 1e, 2e, en 3e opslagzolder (deze drie zolders worden
als expositieruimte gebruikt) en dan de maal-, steen-, lui- en kapzolder. De molen is
momenteel in restauratie en draaide daarom jammer genoeg niet. Ook is men bezig de molen
weer maalvaardig te krijgen. Op de 14,6 meter hoge stelling (10e hoogste stellingmolen van
Nederland) hadden we een mooi uitzicht over Leiden. Ook konden we standerdmolen De Put

zien draaien, de volgende molen op onze route. Standerdmolen De Put werd in 1987 gebouwd
en is een replica van de standerdmolen die eeuwenlang op diezelfde plaats had gestaan. De
molen stond met 4 volle stevig te malen. De loper wordt via de korte steenspil direct
aangedreven door het grote bovenwiel. Een boven- en onderbonkelaar, evenals de
koningsspil, komen in een standerdmolen dus niet voor. De molen is uitgerust met een
trommelvang, met een haak voor de ophanging.
De laatste molen die we op ons pad
tegenkwamen was houtzaagmolen d’
Heesterboom. Ook deze molen draaide
(zaagde) met 4 volle. Op het moment
van ons bezoek waren ze een oude
grenen balk aan het zagen. De zeer
grote zaagruimte was voor een groot
gedeelte wit geverfd, een vreemd
gezicht. Maar toch wel veruit het meest
interessante aan deze molen is dat de
molen is uitgerust met een binnenvang.
Deze constructie is uniek in Nederland
en komt dus alleen maar voor op d’
Heesterboom. Door aan een (binnenvang)touw te trekken komt er een soort tafel in de
kapzolder, om de koningsspil heen, omhoog. Aan de vangbalk is een kromme balk bevestigd
en deze wordt door de op- en neergaande tafel omhoog gedrukt. De pen in de vangbalk valt zo
in de haak. Als men de molen wil vangen dan doet men precies hetzelfde. De molenaar duwt
de tafel zover omhoog dat de pen uit de haak valt, vervolgens laat hij de tafel met de dan
daarop steunende vangbalk langzaam zakken. Een interessant stukje vakwerk. En met deze
molen kwam er alweer een eind aan deze schitterende dag. Het was een dag waar de
organisatie met trots op mag terugkijken.
Ruurd Jakob Nauta

Bij de foto’s van dit verslag:
De eerste foto is de malende Nieuwe Hofmolen van molenaar Hans Roest, de tweede geeft
een beeld van de vanginstallatie in De Heesterboom van Leiden en de derde brengt de
zaagvloer van deze houtzager in beeld.

Mooglikheden yn de Fryske kultuernota
troch Sjerp de Jong
Op freed 2 maart waard yn it provinsjehûs yn Ljouwert de provinsjale kultuernota
presintearre. Doel is fuortsterking fan de kulturele ûntjouwing fan de eigen befolking en it in
dúdlik plak jaan fan Fryslân as kultuergebiet. De mûnen falle ûnder Monumintesoarch. Wat
dêroer yn de nota stiet komt hjirnei.

Monumintesoarch
Monuminten foarmje in kostber, mar ek in kwetsber besit fan de maatskippij. Monuminten
binne net allinne in net te ferfangen kultuerhistoarysk erfgoed. It omtinken foar de
kultuerhistoarje is hieltyd mear struktuerrjochte, rjochte op yntegraliteit en op de romtelike
oardering. It ryksprojekt Belvedêre is dêr in foarbyld fan. Troch dy yntegrale, streeksgewize
oanpak fan monumintesoarch, de beskerming yn romtelik ramt en de finansjele relaasjes, is de
monumintesoarch besletten yn it romtelik faset. Dochs hat de monumintesoarch yn dizze
notysje syn plak krigen, om ien fan de haaddoelstellings dy 't mei de monumintesoarch
bestribbe wurdt: it behâld fan it Frysk kultureel erfgoed. De monumintesoarch is yn dizze
notysje beheind ta dy saken dy 't werom te fieren binne op dy doelstelling.

Doelstelling
It algemiene doel fan de provinsje, is it ynstânhâlden en ferbetterjen fan de kwaliteit fan it
Fryske monumintale en kultuerhistoaryske erfgoed. De taak en rol fan de provinsje bestiet út
it
útfieren
fan
wetlike
taken
(û.o.
it
meitsjen
fan
it
provinsjaal
restauraasjeútfieringsprogramma),
it
stypjen
fan
organisaasjes
(fjouwer
budzjetfinansieringsoerienkomsten), in eigen subsydzjebelied (provinsjale bydrageregeling
monumintefûns) en in stimulearringsbelied foar in bettere beskerming en bettere organisaasje
fan de monumintesoarch (û.o. stipepunt monumintesoarch Fryslân y.o.). Dêrmei hat it
provinsjaal bestjoer de folgjende effekten op de maatskippij foar eagen:
kultureel effekt:
it ynstânhâlden fan it Frysk kultuerhistoarysk erfgoed op it mêd fan ûnreplik guod;
maatskiplik effekt:
troch it behâld fan monuminten bydrage oan de besterking en identiteit en kwaliteit fan de
wenkrite;
ekonomysk effekt:
yn direkte sin de (spesjalistyske) wurkgelegenheid yn 'e bou stimulearje en yn direkte sin
wurdt de wurkgelegenheid stimulearje troch it kultuertoerisme.

Hjoeddeistige sitewaasje en ûntwikkelings
De maatskiplike soarch foar it monumintale en kultuerhistoaryske erfgoed yn de beboude
kom en bûtenút nimme ta. Tagelyk feroaret dy soarch en de dêrby hearrende ynstruminten fan
in definsive, reaktive wurkwize yn in pro-aktive oanpak troch de oanwêzige kennis hieltyd
mear yn it belied op te nimmen en troch ekstra middels fan it ryk en de provinsje wurdt it
ferfal fan it monumintale erfgoed earder as foarhinne keard. Fan de provinsjale
bydrageregeling monumintefûns hat in evaluaasje plakfûn. By de beoardieling fan provinsjale
restauraasje- en ûnderhâldssubsydzjes nimt it bouhistoaryske ûndersyk in hieltyd wichtiger

plak yn. De útfiering fan dat ûndersyk is lykwols gauris noch in ad hok oangelegenheid. De
provinsje wol it stypjen fan restauraasjes trochsette en it bouhistoaryske ûndersyk befoarderje,
troch dêr mear oandacht op te festigjen by tredden en om it sa mooglik finansjeel te stypjen.
Mei de restauraasje-ympuls Frysk Erfskip fan okkerdeis wurdt yn earste ynstânsje wurke oan
it ferhelpen fan de efterstannen by de restauraasje fan tsjerken.
Mei as gefolch fan it Strategisch Plan voor de Monumentenzorg, en om ryk, provinsje,
gemeenten en monuminte-ynstellings better (en effisjinter) gearwurkje te litten, is op it mêd
fan monumintebehâld en -ûntwikkeling in stipepunt monumintesoarch yn tarieding. De rol fan
de provinsje by it opsetten fan in organisaasje- en finansieringsstruktuer is stimulearjend en
(sa mooglik) finansjeel stypjend. In kultuerhistoaryske weardekaart foar it kultureel erfgoed is
krektlyn op priemmen set. De provinsje hat dêryn de foarstap ommen. As de
kultuerhistoaryske kaart beskikber is, sil ek besjoen wurde oft de resultaten har wjerslach krije
yn beskermingsnivo's foar monuminten. Ek yn ferban mei de resultaten fan Belvedêre / Vijfde
nota Ruimtelijke Ordening kin tocht wurde oan in ymplemintaasje fia in eventueel nij
streekplan en/of troch eigen inisjativen op gemeentlik nivo.

Taakstelling foar de kommende jierren
De beliedsdoelen foar de kommende jierren bliuwe rjochte op it ynstânhâlden en sa mooglik
fierder útbouwen fan de beskerming fan it Fryske monumintale en kultuerhistoaryske erfgoed.
Dat moat realisearre wurde troch in bettere organisaasje fan de monumintesoarch (ynstrumint:
Stipepunt Monumintesoarch), bettere werklike beskerming fan it kultuerhistoarysk erfgoed
dêr't ek de tsjerkepaden ta hearre (ynstrumint: kultuerhistoarysk en stimulearring fan
restauraasje en ûnderhâld fan monuminten (ynstrumint: nije bydrageregeling monumintefûns
en regeling 'Restauratie-impuls Frysk erfskip').
Wy geane út fan de folgjende resultaten oer fjouwer jier:
 Yn Fryslân is yn 2002 in stipepunt monumintesoarch oan 'e slach;
 Yn 2001 is de kultuerhistoaryske kaart fan Fryslân beskikber en yn 2003 binne in tal
beskermingsnivo’s feststeld.
 Yn 2003 is de yntegraasje fan bouhistoarysk ûndersyk yn it ramt fan de tarieding fan
restauraasje in feit.
 Oant en mei 2003 hat in oerdracht plakfûn fanôf 120.000 foar bouhistoaryske ûndersyk.
 Om 2003 hinne hat in oerdracht plakfûn fanôf 4 miljoen op basis fan de Restauratieimpuls Frysk erfskip foar de restauraasje fan likernôch 40 tsjerken en 15 oare monuminten.
 Om 2003 hinne hat in oerdracht plakfûn fanôf 2,3 miljoen op basis fan de nije
bydrageregeling monumintefûns foar de restauraasje fan 80 monuminten dy 't fan provinsjaal
belang achte wurde.
 Om 2003 hinne hat in oerdracht plakfûn fanôf f 160.000,- foar it ûnderhâld fan mûnen.
Oant safier de provinsjale nota. Yn koarten is in delegaasje fan it bestjoer fan de Fryske Mole
by de deputearre om ien en oar hannen en fuorten te jaan.

Onderscheiding van De Hollandsche Molen
voor vrijwillig molenmaker Klaas Rodenhuis

In de prachtige, historische grote zaal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in
Amsterdam hield de verenging De Hollandsche Molen op zaterdag 10 maart haar
Algemene Vergadering. Een hoogtepunt was toch wel de uitreiking van Certificaten van
Verdienste. Daarvoor werd Klaas Rodenburg uit De Blesse op het podium geroepen.
Met zijn gouden handen heeft oud-kraanmachinist Klaas Rodenburg ervoor gezorgd dat Jan
Mars, eigenaar van de molenromp naast zijn zaak in De Blesse, een droom waarheid zag
worden. Toen de uit Krimpen aan de Lek verhuisde Rodenburg van de plannen hoorde, was
hij meteen verkocht. Zes dagen per week, van maandagmorgen vroeg tot zaterdagmiddag laat,
was hij in de weer om de molen in oude glorie te herstellen. Redacteur Hessel IJskes
besteedde al aandacht aan de feestelijke ingebruikname van molen De Mars in het honderdste
nummer van ons blad (blz. 41 t/m 44).Jan Mars is er heilig van overtuigd dat het nooit was
gelukt zonder de nimmer aflaten ijver van deze vrijwillige molenrestaurateur. Er was
weliswaar een overgeplaatst achtkant van Zwarte Haan beschikbaar, maar om alles, inclusief
het gaande werk, zo precies te kunnen maken dat dwingt groot respect af. Ook De
Hollandsche Molen was het niet ontgaan dat zich in de persoon van Klaas Rodenburg een
bijzonder molenvriend had ontwikkeld. Oud-directeur van De Hollandsche Molen, de heer
A.J. de Koning, was dan ook zeer in z’n nopjes met het resultaat. Hij prees het vakmanschap
en het doorzettingsvermogen van Rodenburg. De man met de gouden handen beschouwt het
zelf echter meer als een vorm van plichtsbesef. Uitgerestaureerd schijnt hij nog niet, want hij
heeft nog nieuwe kammen onder handen voor molens in Noordwolde en Mildam. Proficiat!
Gerben D. Wijnja

Kort Fries Molennieuws
De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naar de inventarisatie van “Friese Molens”. Een nummer met
(*) verwijst naar het boek “De Windmotor als poldergemaal in Friesland”. Bijdragen voor deze rubriek
graag schriftelijk aan de redactie of via E-mail g.d.wijnja@hccnet.nl

Buitenlandse leerlingen op de molen
41. Burum – In maart werden tien Amerikaanse molenliefhebbers op de Burumer molen
Windlust ingewijd in de geheimen van het molenaarsvak. De uit Fulton Illinois afkomstige
molenvrienden hopen zo de nodige ervaring te hebben opgedaan voor hun eigen molen “De
Immigrant” die vorig jaar is gebouwd en die nu een belangrijke toeristische trekpleister is
geworden. Marco Hiemstra, vrijwillig molenaar op de Windlust, had hiermee ineens heel wat
publiciteit: heel wat kranten publiceerden erover en maar liefst vier cameraploegen legden de
opleidingsactiviteiten vast.
Dat er Amerikanen voor nodig zijn om de TV te porren aandacht aan molens schenken!
Korenaar heeft nieuwe stelling
42. Sexbierum – De prachtige korenmolen van S. Palma ondergaat op het moment van
schrijven een behoorlijke restauratie. Om bezoekers t.z.t. weer veilig te kunnen ontvangen, is
een nieuwe stelling in de maak. Zoals bekend heeft de molen een interessante expositieruimte
die zeker een bezoek waard is. De molenmakers Durk Posthumus en Onno Klaver van
bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum klaren de klus die verder bestaat uit het vernieuwen
van kleedhout en het aanbrengen van een hedendaagse sprinklerinstallatie die in geval van
brand erger moet voorkomen.
Polslootmolen verhuist
101. Akkrum – Aan de Twijstrawei staat de spinnekop met zijn achtkante ondertoren er wat
treurig bij. Omringende bebouwing op het industrieterrein Spikerboor maakt het onmogelijk
met de molen te malen. Gelukkig is er redding nabij. De gemeente Boarnsterhim, eigenaar
van de bijzondere molen, wil de molen overdragen aan de gemeentelijke molenstichting De
Lege Midden waarbij tevens sprake is van overplaatsing naar een geschikt erf te Nieuwe
Schouw, even verderop aan hetzelfde water richting Vegelinsoord.
Plan voor herstel Ybema’s molen
106. Workum - Voor Ybema’s Molen
aan de Brouwersdyk bij Workum ligt
een restauratieplan klaar. De vervallen
muonts staat al jaren zonder gevlucht
en behoeft ook aanvullend herstel
bestaande
uit
een
nieuwe
houtbekleding, bovenas en schroefbak.
De molen is eigendom van de gemeente
Nijefurd die wel van het monument af
wil. Meest voor de hand liggend is de
overgang naar de Molenstichting
Nijefurd. Die verwacht dan wel een bruidschat van de gemeente om de molen te kunnen laten
opknappen. De kosten om de molen weer geheel maalvaardig te maken bedragen zeker enkele
tonnen. Er is momenteel 200.000 gulden beschikbaar, terwijl van rijkswege nog eens een ton
wordt verwacht. Het tekort van f 50.000,- hoopt men via andere kanalen binnen te halen,
zodat de restauratie nog dit najaar van start kan gaan.

De Snip hersteld
109. Workum - Poldermolen De Snip in It Heidenskip heeft nieuwe schoren en een nieuwe
houten schroefbak gekregen. De oude waren verrot. De klus aan de oude muontsmolen werd
verricht door de molenmakers Hugo Landman en Iwan Salverda van Bouw 75. De fraai
gelegen, maalvaardige wiekendrager is eigendom van de Molenstichting Nijefurd.
Vlietmolen blijft gemoederen bezig houden
143. Leeuwarden - De resten van oliemolen De Haan aan Het Vliet in Leeuwarden staan
nieuwbouwplannen van een projectontwikkelaar in de weg. B&W van Leeuwarden willen de
onderbouw wel prijsgeven, maar de raadscommissie stadsontwikkeling denkt daar anders
over. Leeuwarden heeft nog twee molenrompen en dat zijn de laatste herinneringen aan het
rijke molenleven van weleer toen maar liefst 37 molens hier hun wieken lieten draaien. Van
wiekgewentel is in ’t geheel geen sprake meer. Een reden te meer om te blijven strijden voor
behoud van de rompen aan Het Vliet en de Dokkumer Trekweg. Het college zou zelfs de
molen aan Het Vliet willen opofferen in ruil voor restauratie van De Eendragt aan de
Trekweg. Bewoners van het Vliet proberen zich nu sterk te maken voor het behoud van de
romp waarbij zij in het kader van een culturele opwaardering van de hoofdstad liefst herbouw
gerealiseerd zien waarbij tal van bestemmingen mogelijk moeten zijn. We zijn benieuwd.
Windmotor slachtoffer van vandalisme?
51. Goutum – De Record-windmotor aan de Hounsdyk t.z.v. Goutum is begin april z’n
windroos kwijt geraakt. Zielloos lag het in de sloot. Hoewel de oorzaak niet vaststaat, wordt
vandalisme vermoed. De ketting was losgemaakt waardoor de molen is gaan draaien.
Molen de Puollen in herstel
57. Dronrijp – Molen de Puollen wordt door de vrijwilligers van de Stichting Molens in
Menaldumadeel klaar gemaakt om weer te kunnen malen. Deze zomer hoopt men de roede te
kunnen steken waarmee de mannen nu nog aan het restaureren zijn. Later komt de schroef
ook weer in de molen. Die ligt nog in de werkplaats van de stichting.
Marssumer molen deed voor het eerst dienst als trouwzaal
51. Marssum - Voor het eerst in de geschiedenis van deze poldermolen trad een echtpaar hier
binnen de historische balken van het achtkant in het huwelijksbootje. Dat gebeurde op 18 mei
jongstleden toen Wietse Hofman uit Bontebok en Jeltje Romkje Boorsma elkaar het jawoord
gaven. De molen is daar geheel in stijl voor ingericht.

Tjasker in De Houtwiel krijgt weer een functie
BROEKSTERWOUDE - Hoe lang de molen precies in de Houtwiel heeft gestaan is Jacob
Bijlsma van Staatsbosbeheer niet helemaal duidelijk: "Hy stie der al doe't ik hjir yn 1979
kaam". De molen heeft ook nog heel lang dienst gedaan, de laatste tijd echter niet meer. Het
gevolg is dat de kwaliteit ook zienderogen achteruit ging. Enkele jaren geleden werd de
tjasker daarom weggehaald en voor restauratie naar een gespecialiseerd bedrijf in De
Weerribben gebracht. De bedoeling was om hem weer te plaatsen en dat is tot nu toe niet
gebeurd. "No krije wy de fraach fan wêr is de mûne?”
Dat antwoord is gemakkelijk te geven, de tjasker ligt gedemonteerd bij de vestiging van
Staatsbosbeheer aan de Schwartzenberglaan. Na de restauratie was het de bedoeling om de
molen weer een plaats te geven langs de Goddeloze Singel. Er zijn inmiddels echter andere
plannen voor de omgeving van de woning van Bijlsma: er moet een aantal woudhuisjes
herbouwd worden en daar zou de tjasker uitstekend bij passen.
Bijlsma weet dat er ook in De Valom een dergelijk huisje is wat binnenkort afgebroken gaat
worden. Ook dat zou bewaard moeten blijven om vervolgens aan de Schwartzenberglaan

herbouwd te worden. Het blijft dan staan in de directe omgeving van waar het afgebroken is.
Bijlsma zou het een prachtige ontwikkeling vinden wanneer in de nabije toekomst minimaal
drie 'wâldhûskes' bij zijn woning geplaatst konden worden. Een huisje met de nadruk op hoe
de verveners vroeger woonden, een vissershuisje en een huisje waarin de keuterboer een
bestaan trachtte op te bouwen. De molen zou uitstekend in dit geheel passen. "Iedereen is
positief over deze plannen, het enige probleem is nu nog de financiering van het geheel.” Wat
dat laatste betreft ziet Bijlsma de toekomst overigens met vertrouwen tegemoet. Samen met
de vestiging van Staatsbosbeheer zou er een fraaie toeristische attractie aan de
Schwartzenberglaan kunnen ontstaan. Het park van Staatsbosbeheer zou ingericht kunnen
worden als een soort van ontvangst- en expositieruimte, van daaruit kunnen de bezoekers dan
doorlopen naar de huisjes die oostelijk van de woning een plaats moeten krijgen. In dat geheel
zou de tjasker uitsteker passen, vindt Bijlsma. Uiteindelijk deed de molen vroeger ook dienst
als zodanig in gebieden waar turf gestoken werd. De tjasker zorgde er dan voor dat het
gedeelte wat afgegraven moest worden, droog gemalen werd en was dus als zodanig een
onmisbare schakel in die werkzaamheden.
"Af en toe eens laten draaien en de mensen laten zien waartoe deze relatief kleine molen in
staat was. Zijn capaciteit is twintig kuub per uur en dat is best veel voor zo 'n klein molentje,"
aldus Bijlsma die er alle vertrouwen in heeft dat de tjasker hier terug zal keren.
Tjaskerbouwers uit Fryslân in actie voor Drenthe
De vrijwillige molenrestaurateurs Waling Hofkamp en Uilke Leemburg hebben hun sporen
reeds meer dan verdiend voor het molenbehoud in de gemeente Menaldumadeel. Inmiddels
hebben beide heren hun ‘molenwieken’ uitgeslagen en zijn in de molenwerkplaats te
Menaldum gaan werken aan een nieuwe paaltjasker die bij het Drentse Zijen in een
natuurgebied voor Staatsbosbeheer komt te staan. Zo’n 200 uren vakmanschap hebben zij,
tegen kostprijs, in de afgelopen wintermaanden in dit project gestoken. In de werkplaats wordt
momenteel gewerkt aan een nieuwe vijzel die t.z.t. in De Puollen van Dronrijp moet draaien

Mark Ravesloot molenaar op de Stormvogel
Loppersum –De jongste molenaar van Nederland blijft niet in Fryslân. Door tussenkomst van
de molenmaker Johannes Kooistra is Mark per 1 januari 2001 benoemd tot molenaar op De
Stormvogel, de mooie molen van Loppersum. Dit is een koren- en pelmolen, gebouwd in
1849. Tot in de vijftiger jaren is er productie mee gedraaid door de familie Nienhuis. In 1971
en 2000 is de molen gerestaureerd. Er is een koppel maalstenen en er zijn twee pelstenen in de
molen aanwezig. Vroeger had de molen zelfzwichting, maar de molen is sinds 1971 uitgerust
met zeilen. Eigenaar van de molen is de molenstichting Filvelingo, die in totaal zeven molens
in Noord Groningen in bezit. Dit zijn naast De Stormvogel, De Hoop (Middelstum),
Meervogel (Hoeksmeer), De Leeuw
(Zeerijp), De Kloostermolen (Garrelsweer),
De Olinger Koloniemolen (Appingedam),
De Fram (Woltersum) en Germania
(Thesinge).De molenaars van Fivelingo
waren erg verheugd met de versterking van
de jonge Fries. Voor Mark die momenteel
in Groningen studeert is vooral het vervoer
naar Loppersum een pluspunt. Op de foto
zien we Mark samen met oudberoepsmolenaar Nienhuis die nog naast de
molen woont.

Straatnaamgeving in Harlingen herzien
De paltrokmolen van Harlingen, afgebeeld in ons blad nummer 100, uit de verzameling van
Popke Timmermans, heet niet De Twee Gebroeders maar De Hoop. Dat berichtte ons de heer
Tj. Severein uit Harlingen, auteur van het fraaie boek over de molens van Harlingen. Ook het
gemeentebestuur schijnt dezelfde fout te hebben begaan bij het vaststellen van de
straatnaamgeving in de Byniastate. In deze wijk is echter al een straat vernoemd naar De
Zwarte Molen die oorspronkelijk De Twee Gebroeders heette. Dit was een wipmolen en geen
paltrok! Severein vond het te gortig om een en dezelfde molen met twee namen te vernoemen.
Hij deed de suggestie te kiezen voor oliemolen De Zeemunnik. Deze was de eerste oliemolen
in Friesland. Hij verrees daar in 1566 aan de Bolswardervaart. B&W kwamen op hun besluit
terug en kozen op advies van molenkenner Severein voor De Zeemunnik. In een volgend
nummer hopen we nog eens terug te komen op de straatnaamgeving van de molens die
voorheen in Harlingen hebben gestaan. (naar een mededeling van Tj. Severein, Alkmaar)

Molen De Hoop in Stiens hoopt met nieuwe molenaar verder te gaan
Stiens - Molenaar Cees Notenboom uit Bolsward gaat zich in het vervolg specialiseren op de
koren- en pelmolen ’t Lam in Woudsend waar hij voor de EKO-markt maalt. Voordien huurde
hij ook de Stienser molen De Hoop erbij, maar dat werkte niet optimaal c.q. rendabel. Op De
Hoop wordt nu een nieuwe molenaar gezocht die na een huurverlaging hoopt weer rendabel
met de molen te kunnen malen. Bij deze maken we lezers nog even attent op een mogelijk
storend foutje waarop Fred Ralten uit Buitenpost ons wees. De molen in Stiens heeft namelijk
geen oud-hollands wieksysteem maar fokwieken. Daarmee is dit weer rechtgezet met dank
aan Fred!

Herbouw molenstomp Ureterp?
Ureterp - Het worden spannende weken voor de Stichting Behoud Oud Ureterp. Bestuurslid
Eelke van der Sluis is van mening dat er al veel te veel geschiedenis in Ureterp is verdwenen,
zodat de strijd voor behoud van de molen momenteel alle aandacht verdient. De stichting wil
daarbij zover gaan dat zij niet alleen de molenstomp wil bewaren voor het nageslacht, maar
zelfs herbouw van de voormalige Zaanse molen wil bewerkstelligen. “It is eins ien grut
aventoer. Wy sille der alles oan dwaan om it te behâlden. Dan kinst aanst ek wat opbouwe,”
aldus de enthousiaste voorvechter. En daarvoor is het nu echt vijf voor twaalf, want het
restant, eigendom van de plaatselijke Rabobank, staat op de nominatie om gesloopt te worden.
Daarvoor gaf de gemeente Opsterland in februari zelfs toestemming! Binnen molenkringen
wekte dat al de nodige verontrusting en gelukkig is bovengenoemde stichting nu in de bres
gesprongen. Een grootschalige geldinzamelingsactie is inmiddels gestart om geld binnen te
halen. Dat zal nodig zijn voor de renaissance, maar veel zelfwerkzaamheid kan zorgen voor
aanmerkelijke besparingen. Het herstel van de korenmolen De Mars in De Blesse is daar een
goed voorbeeld van. De Rabobank heeft de stichting tot 1 juli de tijd gegeven om een
haalbaarheidsplan op tafel te leggen. Wanneer zij daarin slaagt is de bank genegen om te
overwegen de molen voor sloop te behoeden. Al met al worden het dus drukke weken voor de
mensen van de Stichting Behoud Oud Ureterp, want zeker is het dat het behoud hiermee wel
aan een zijden draadje hangt. Het optimisme en de gedrevenheid waarmee de stichting de
laatste graanhalm aangrijpt is echter hoopgevend. Wilt u het ambitieuze plan steunen dan kunt
u een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 3051.15.758 t.n.v. Stichting Behoud Oud
Ureterp ovv molenbehoud. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer P.
Boomsma op telefoonnummer 0512-303238. We wensen de stichting alle succes! (GDW)

Molen Ropta opgeknapt
5. Metslawier - Er is van alles gedaan, een nieuwe stelling aangebracht en een nieuw pad
rond de molen aangelegd, een koppel nieuwe maalstenen is geplaatst en nog diverse kleinere
dingen zijn gedaan zoals het aanbrengen van een nieuwe meelpijp, touwen langs de trappen
en ladder enz. De molen is er enorm op vooruit gegaan. Ondertussen hebben Freerk de Beer
uit Holwerd en Oane Visser uit Hiaure (de onderhoudsman van de stichting) en ik de molen
laten draaien. We probeerden wat graan te malen maar de windkracht was hiervoor helaas
onvoldoende. Na afloop is het gezelschap nog voor een hapje naar hotel de Posthoorn in
Dokkum vertrokken. (Sytse Smits)

Woonachtig tussen twee molens III
Een vervolg op de bijdragen over de Bolswarder molens, met name die aan de Leeuwardervaart. De houtzaagmolenaar van omstreeks 1810 was Feijke Ates de Boer. Hij huwde 9 juli
1809 in de Nederlandse Hervormde Martinikerk met Wimke Jans Westerbaan. De in februari
1789 geboren Wimke heeft in elk geval haar eerste levensjaren gewoond op de Sint
Janspoort1. Zij woonde dus al langer nabij de Leeuwardervaart, voordat ze als jonge bruid
verhuisde naar de houtzaagmolen.
Het echtpaar De Boer-Westerbaan krijgt een dochter Jeijke (1810) en een zoon Ate (1813).
Door zijn vroege overlijden in juli 1826, op 42-jarige leeftijd, wordt de molenaarscarrière van
De Boer evenwel abrupt afgebroken. De weduwe, nog maar 38 jaar oud, verkoopt de molen
enkele maanden later in oktober 1826. De zoon Ate Feijkes de Boer komt niet in het
molenaarsvak terecht; in 1846 geeft hij bij zijn huwelijk met Antje Arends Koster op
bakkersknecht te zijn.
Wimke Jans Westerbaan stamde uit een geslacht, dat voor de komst van Napoleon belangrijke
functies in de stad heeft vervuld; genoemd worden functies als hopman, burger-luitenant en
burger-vaandrig, die ik vertaal naar management-posities in het toenmalige stedelijke
politiekorps.
Na het afstoten van de molen heeft Wimke zich maatschappelijk zeer betrokken getoond door
te gaan werken als “binnenmoeder van het weeshuis”2 in Bolsward. Wellicht heeft haar gemis
aan gezinsleven hierin een rol gespeeld. Zij kwam in dienst van het weeshuis op 29 maart
1827.
Op 2 maart 1827 was de echtgenoot van de toenmalige binnenvader van het Bolswarder
Weeshuis overleden en hij mocht aanblijven, hoewel het in die dagen gebruik was dat als
binnenvader en –moeder steeds een kinderloos echtpaar fungeerde, terwijl, zodra een daarvan
kwam te overlijden, de ander automatisch het gesticht verliet. Met het aantreden van Wimke
dachten de voogden een oplossing te hebben gevonden voor de vakante plaats. De
binnenvader heeft echter niet lang mogen samenwerken met Wimke, want door een ongeval
met de koets verloor hij een been in juli 1827 en kwam na een lang ziekbed te overlijden in
juli 1829. “Moeder Wimke” bleef omdat de wezen “haar graag mochten”en de voogden
vonden dat zij “uitstekend voldeed”3. In dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat het op 23
februari1840 tot een huwelijk kwam met de nieuwe “huisvader van het Weeshuis”, de 52jarige weduwnaar Ruurd Abels Lantinga. Het zal een bijzonder huwelijk zijn geweest
waarover in die dagen in Bolsward veel moet zijn gesproken! Helaas hield het huwelijk niet

1

Het adres van haar ouders Jan Westerbaan en Jaike Cornelis was in 1789 “Sint Janspoort” en in 1790 St.
Jansstraat. Vermoedelijk is dit hetzelfde adres.
2
Binnenmoeder (-vader) in tegenstelling tot de vooral in Holland gangbare benaming buitenmoeder (-vader)
voor voogdes resp. voogd van gast- en weeshuizen.
3
Zie A. Hallema, Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis in Bolsward (1553-1953), pag. 100 e.v.

lang stand: Wimke Jans Westerbaan overleed op 15 februari 1843 in het gebouw aan de
Kerkstraat4; zij was toen 54 jaar oud.
De korenmolen aan de Franekerstraat had in 1832 als eigenaar Sytze Djurres Westerbaan, een
neef van de vader van Wimke5. Deze man bezat ook de korenmolen aan de Harlingerstraat.
Deze molenaar bereikte de gezegende leeftijd van 80 jaar (hij leefde van 1773 tot 1853 en
moet dus Napoleon hebben zien komen en gaan) en woonde met zijn ouders in elk geval in de
jaren tussen 1767 en 1802 op de Dijk (=Dijkstraat). Hij huwde met Tjitske Jans Feenstra in
1803, waarbij hij drie dochters kreeg: Wietske (1804), Ytje (1807) en Mareijke (1809). In
1832 bewoonde hij een vrijstaand huis aan de Leeuwardervaart, dat in de weilanden lag ten
noorden van de stad Bolsward; ongeveer op de plaats waar nu het viaduct van de
Ugolaan/Koopman Heeresweg is gebouwd en de woonwijken Eekwerd en Altenburg
verrezen. In dat jaar noemde hij zich rentenier6.
PS
Het kadaster van 1832 is over die molen heel duidelijk: Bolsward B 139: Koornmolen en Erf
400 m2.
De molen aan de Franekerstraat: Bolsward B358 Koornmolen en Erf, groot 290 m2.
Bij de laatste molen was geen huis terwijl bij de molen aan de Harlingerstraat twee huizen
met erf worden vermeld (als B 140 en B 141 met 135m2 resp. 310m2).
Bauke Jansen/26-3-2001

Molengevelsteen in Bolsward verplaatst
Bij de familie Nauta aan de Harlingerstaat in
Bolsward is in december vorig jaar de gevelsteen
van korenmolen De Haan verplaatst naar de
buitengevel aan de St. Jozefstraat.
De molen zelf was gebouwd in 1545. Hij was een
van de zeven molens die de stad heeft geteld en
stond vlakbij een kruispunt van vaarwegen.
In 1874 werd hij afgebroken en van het
afbraakmateriaal is o.a. de kap van de nog
resterende schuur gemaakt.
Opvallend is het dat de gedenksteen duidelijk
aangeeft dat we hier te maken hebben met een
houtzaagmolen.
Is deze korenmolen ooit zaagmolen geweest of is
de steen afkomstig van een van de zaagmolens van
de stad? GDW

4

de overlijdensacte vermeldt Kerkstraat nummer 51.
Djurre Westerbaan (*1741) en Jan Westerbaan (*1750) waren zonen van Jan Guerts Westerbaan en Marijke
Piers Rosema. Zij woonden aan de Dijk en kregen 11 kinderen. Djurre Jans Westerbaan huwde met Wietske
Sijtzes van Hettinga en kregen 1 zoon (Sietze, *1773) en drie dochters.
6
Op 14 okt. 1832 huwde zijn 25-jarige dochter Ytje Westerbaan (geb. 3 sep. 1807 te Bolsward) met Willem
Jochums Muurling, theologisch doctor en predikant van de Ned. Herv. Gemeente te Stiens. De moeder van de
bruid was op dat moment al overleden.
5

Molenbehoud verkeert in een identiteitscrisis
Het in stand houden van molens wordt bemoeilijkt door lage subsidies. Eventuele opbrengsten
uit de productie van molens zijn derhalve mooi meegenomen. Indien dit echter het
hoofduitgangspunt wordt om een molen te behouden, dan kan je de betreffende molen beter
afvoeren als monument en gelijk poldermodel-paars gaan schilderen. Molenbehoud vraagt
naast voldoende geld vooral beter doordacht en per object integraal beleid. Cultuurgoederen
uit vroegere eeuwen kan je in de 21e eeuw niet meer op een louter “bedrijfseconomische”
manier benaderen. Molens zijn waardevol vanwege de monumentale waarde die ze bezitten:
het verhaal dat ze te vertellen hebben. In het licht van de stand van de huidige technologie niét
vanwege hun productiecapaciteit.
Vertuinmolisering1
Het instandhouden van de cultuurhistorische waarde van een specifieke molen vraagt van de
huidige beheerder de kunde en de wil om deze waarde op een objectieve wijze vast te stellen.
De per molen kenmerkende eigenschappen dienen tot voordeel van cultuurhistorisch
hoogwaardig behoud bewust te worden vastgesteld en te worden uitgedragen. Wat heeft de
specifieke molen ons te vertellen? Als dit niet gebeurt, dan is de kans groot dat wezenlijke
eigenschappen door nonchalant beheer van de betreffende molen (“zolang de molen maar
draait of maalt en goed in de verf zit, is het wel goed”) verloren gaan. Kortom: de betreffende
molen zal spoedig vertuinmoliseren1.
Het duurzaam instandhouden van de cultuurhistorische waarde van een specifieke molen is
sterk afhankelijk van de methode van aanpak bij restauratie en beheer. Relatief veel
molenonderdelen kennen een voor monumenten zeer korte vervangingstijd. Dit met kans van
op den duur (ongemerkte) generalisering tussen molens onderling en afwijkingen op het
specifieke originele gegeven.
Primaire aandacht voor dit onderwerp in geen overbodige luxe. Het grote publiek heeft geen
tot weinig kennis van molenhistorie en de betekenis daarvan. Cultuur en de financiering
daarvan zijn echter wel een publieke zaak. De gemiddelde buitenstaander vindt een molen
“leuk” als beeldmerk naast de tulpen en de klompen, maar bij de massa gaat het niet veel
verder. Terwijl Nederlandse (schilder)kunst uit dezelfde periodes wel op een inhoudelijke
wijze wordt gewaardeerd, moeten molens het vooral doen met toeristen die even graag met
molens van het werelderfgoed van Kinderdijk als met een nepmolen in de Verenigde Staten
worden gefotografeerd. Molens zijn hierdoor voor veel mensen niet meer dan een
folkloristisch landschapsplaatje. Een oubollige karikatuur uit een grijs verleden…..
Aan de beheerskant rammelt het ook aan alle kanten. Zo worden de benodigde differentiaties
in opleiding en kennisoverdracht voor molenbeheerders en -vrijwilligers niet in praktijk
gebracht. Het achterhaalde beleid is weerzinwekkend voor mensen die zich op een positieve
wijze willen inzetten voor molenbehoud. Doelgerichte faciliteiten ontbreken gewoon.
Overkoepelende molenorganisaties missen door gebrek aan visie en daadkracht
(ondernemingszin) hun doel. Vernieuwing is nodig om lokaal en regionaal de daar aanwezige
molens op een kwalitatieve wijze te kunnen beheren. Het wegblijven van een doordachte en
doelgerichte aanpak laat de spruitjeslucht die te veel om molenbehoud hangt uitstekend
gedijen.
Het molenbehoud verkeert hiermee zowel intern (de organisatie van en de filosofie achter
molenbehoud) als extern (het beeld richting “cultuur”toerist & -consument) in een
identiteitscrisis. De molenbeheerders en vrijwilligers die proberen hun best te doen bungelen
hier onzichtbaar tussenin.

Het kunstprogramma “Tussen Kunst en kitsch” is een illustratief voorbeeld van hoe het zou
kunnen. De daarin adviserende deskundigen zijn niet koning van een luchtkasteel, maar
hebben ieder een eigen terrein waarop men zich richt. Een “één pot nat”-benadering zou
dodelijk zijn voor de kwaliteit van het geheel.
Mondiale betekenis
Een kwalitatieve aanpak van molenbehoud, zonder folkloristische neigingen, zijn we zelfs
mondiaal gezien verplicht. Onderstaand citaat motiveert dit door de waarde van het
beroemdste molencomplex van Nederland te benadrukken.
Citaat van Mounir Bouchenaki, directeur van het UNESCO werelderfgoedcentrum:
“De opname van het Molengebied Kinderdijk-Elshout op de Werelderfgoedlijst betekent een
internationale erkenning van de unieke waarde van het gebied. De Kinderdijkse molens, het
landschap en het beheerssysteem van polders worden met deze erkenning net zo belangrijk
geacht voor de mensheid als bijvoorbeeld de piramides van Egypte of de Inka-stad Cusco in
Peru. Maar het betekent ook dat de Nederlands overheid de verplichting op zich neemt het
gebied te beheren en te behouden voor toekomstige generaties en dat het deze
verantwoordelijkheid deelt met de (internationale) gemeenschap. Zonder twijfel zal de
nationale en vooral internationale bekendheid van Kinderdijk-Elshout door de aanwijzing als
wereldmonument nog meer toenemen. Een geïntegreerd en zorgvuldig beheer van het
culturele erfgoed, het landschap en het groeiende toerisme zal dan ook een van de grootste
opgaven zijn van de komende jaren.
De werelderfgoedlijst is meer dan een lijst met mooie monumenten. Erachter schuilt immers
de basisfilosofie dat de mensheid als het gaat om cultuur en natuur beschikt over een
gezamenlijk erfgoed en dat zij – cq. de internationale gemeenschap- voor de bestemming
daarvan ook een collectieve verantwoordelijkheid draagt.
Die filosofie verdient een stevig publiek en politiek draagvlak. UNESCO hecht daarom
waarde aan een goede voorlichting en informatievoorziening over het Werelderfgoedverdrag
en het gedachtengoed dat eraan ten grondslag ligt.”
Antiquarische productie
Een belangrijk aspect van molenbehoud is het in bedrijf houden van molens, om zo hun
oorspronkelijke productieproces te demonstreren. Net zoals oude stoomlocomotieven rijdend
het beste tot hun recht komen. In vaktermen heet het uitvoeren van een oorspronkelijk proces
met een monumentaal object: antiquarische productie.
In bepaalde gevallen kan hiermee ook nog een duit van het onderhoudsbudget worden
verdiend. Daar is niets mis mee! Poldermolens die nog voor de polder kunnen malen zijn ook
een mooi voorbeeld: zij hebben nog een functie als noodbemaling. Worden molens wat betreft
inrichting (concept) echter aangepast ter verbetering van de huidige productie, dan wordt de
cultuurhistorische waarde meestal direct aangetast. In een dergelijk geval wordt de
betreffende molen bijvoorbeeld uitgerust met een inrichting die in de ontstaansgeschiedenis
van die molen niet voorkomt. Het cultuurhistorische verhaal wordt verminkt naar aanleiding
van een idee van de huidige beheerder: de waan van de dag. De beheerder maakt hiermee zijn
eigen monument, niet een van cultuurhistorie. De klassieke molens zijn technologisch
compleet uitontwikkeld. Ze behoren tot technieken uit het verleden.
De kunde bij beheerders om integraal tot een objectieve waardebepaling per molen te komen
is keihard nodig. Molens primair instandhouden als economisch productiemiddel maakt
molenbehoud volstrekt belachelijk (het handjevol beroepsmolens daargelaten). De nog
rijdende stoomtreinen worden ook niet meer ingezet in het NS-dienstrooster. Ze worden
technisch ook niet aangepast om dat wel te kunnen. Een bewaarder van klassieke auto’s zal

nooit op het idee komen om een bepaald type technisch (conceptueel) te verbeteren en te
voorzien van oneigen onderdelen. Dat tast het wezenlijke van die klassieker immers aan.
Originaliteit dient vooral bij molenbehoud een hoofduitgangspunt te zijn. Anders kunnen we
beter gelijk overal molens neerzetten die zijn voorzien van de laatste technieken, verpakt in
Oudhollandse molenarchitectuur. Geen cultuurhistorie, maar een nostalgisch verlangen naar
tijden van weleer, zonder een relevante motivatie en een maatschappelijke betekenis.
Sterke kanten
Het is van belang om de sterke kanten van molenbehoud en de wezenlijke waarde daarvan
beter te exploiteren. De productie van molens is niet alleen hun maalproduct (zak meel), maar
vooral het verhaal van cultuurhistorie rondom molens. Denk bijvoorbeeld ook aan de
toeristische functie. Als molenkenner is het hierbij van belang verder te kijken dan alleen het
landschappelijke beeld van een wiekenkruis en de verkoop van zakjes 7-granen meel. Met
name de specifieke bouwhistorische en regionale kenmerken van een bepaalde molen zullen
voor de cultuurhistorische waardering van die specifieke molen moeten zorgen. Een
kwaliteitsgerichte aanpak van het product “molen” is nodig voor een gezonde toekomst. Het
vergt een omslag in het denken en handelen t.a.v. de 4 M’s. Waar dit nu al in praktijk kan
worden gebracht, is stimulatie en ondersteuning gewenst.
Het beeld dat een molen oproept mag niet (verder) afkalven tot een folkloristisch stukje
landschapsaankleding.

MOLEN

MENSEN

INFORMATIEWAARDE
KENMERKENDHEID
ZELDZAAMHEID
GAAFHEID

PRESENTATIE
BEDIENING
KENNISBEHEER
BEHEER/ONDERHOUD
RESTAURATIE

MAATSCHAPPIJ

MOLENBIOTOOP

FINANCIERING
REGEKLGEVING
WAARDERING
BELEVING

BEELDBEPALENDHEID
FUNCTIONEREN

Integraal per molen of per molengroep benodigd, op maat toegesneden “beheerspakket”
(toolbox). De 4 M’s.
Zonder een dergelijk beheersprogramma per molen(groep), is het uitvoeren van
hoogwaardig (werelderfgoed-waardig) molenbehoud onmogelijk.
Het landschap is veranderd ten opzichte van vroeger. Inpassing van en aandacht voor
molenbiotopen blijft daarmee noodzakelijk. Maar dan wel op een manier waarbij de molen als
cultuurobject waardevol wordt geacht. Niet alleen het zakje meel: dat is immers maar een
deelproduct vanuit de antiquarische productie. De gebouwde omgeving ontwikkelt steeds
verder door. Molens blijven samen met andere monumenten echter iets vertellen over
ontwikkelingen uit het verleden. Wellicht als inspiratie voor de toekomst. Men bouwde
vroeger op een wijze die voortsproot uit de toen aanwezige en nieuw ontwikkelde technieken
en materialen. Dit terwijl we nu van gekkigheid soms niet meer weten hoe de gebouwde
omgeving op een originele manier vorm te geven. Kijk naar de boerderettes die overal worden
gebouwd als “authentiek woonpaleisje”. Dat zijn echt geen monumentale boerderijen, maar
kitscherige namaaksels. Een schaal 1 op 1 tuinmolen waarmee een zak meel kan worden

gemalen is eveneens geen cultuurmonument.
Cultuurbehoud vraagt een gegronde motivatie voor de sterke en onaantastbare kanten van het
te behouden object. Wat heeft het object te vertellen? Cultuurbehoud is niet mogelijk door de
gemakkelijkste weg te kiezen. De bestaande weg van het luchtkasteel die leidt naar
vertuinmolisering en die continu achter de feiten aanloopt.
Behoud van cultuurgoederen vraagt een fijnmazige aanpak met primair aandacht voor de
wezenlijke kwaliteiten en de betekenis per object.
Het lek is groot, maar het is (bijna) boven!
noot:
1) “Vertuinmolisering” is een nieuwe term voor molenbouwkundige vertrutting en algemene

generalisering van monumentale molens. Equivalent van het woord “vertrossing”. Volgens het
woordenboek betekent dit woord: versimpeling, verschraling.

21 april 2001 Frank Terpstra

Kort verslag Nationale Molendag 2001
“Strand wint op molendag” kopte de Leeuwarder Courant op maandag 14 mei. Op Ameland
hadden de molenaars het niet druk met rondleiden omdat de toeristen de voorkeur gaven aan
een bezoek aan het strand. Dat zegt veel over het prachtige weer waarmee de molendag
opnieuw gezegend was. Het betekende dat er veel mensen op de fiets stapten, ook al waren de
georganiseerde fietstochten dit jaar wegens de MKZ perikelen tot september uitgesteld.
Daardoor bleef het bijvoorbeeld in de Anjumer molen De Eendracht erg stil zodat de
molenaars Kingma en Wüst een rustig dagje hadden. De meeste molens van De Fryske Mole
stonden op non-actief, maar andere molenaars boekten leuke bezoekersaantallen. Zo was
molenaar Siem Kamstra een zeer tevreden mens: de Aylvapoldermolen ligt aan het
toeristische fietspad tussen Bolsward en Wommels en menig fietser maakte dankbaar van de
gelegenheid gebruik de molen met een bezoek te vereren. Onder hen René en Martine
Salverda uit Bolsward. Zij hadden hier in december vorig jaar trouwfoto’s laten maken en
waren wel benieuwd om de molen eens in werking te zien. En dat lukte ook nog: met dichte
kleppen kon de zelfzwichter op een gegeven moment de schroef rond krijgen om water te
verzetten. Een indrukwekkend gezicht. Meer dan 50 mensen hadden de moeite genomen om
hun naam in het gastenboek te zetten, maar in werkelijkheid waren veel meer geweest.
Molenaar Van der Heide uit Witmarsum had een prachtige middag op de Hiemerter
spinnekop, vooral door het schitterende weer. ’s Morgens had hij nog gemalen met de molen
De Eendracht van Kimswerd.
De molenaars Piersma en Van Dijk van de Schalsumermolen bij Schalsum hadden over
belangstelling niet te klagen. Ook de pers (Franeker Courant) gaf hier acte de presence. Heel
wat belangstellenden mochten tot in de kap kijken en dat werd gewaardeerd. Ze kregen
zowaar bezoek van een oud-molenaar: de heer E.J. Feenstra uit Franeker die vroeger met de
molen bij de Grutte Stjelp van Welsrijp maalde. En de van de Dokkumer Vlaggencentrale
cadeau gekregen Friese vlag wapperde fier op de kap. Een feestelijk gezicht.
Overdag stond er niet erg veel wind. Mede om die reden waren de fietsers erg opgetogen. De
molenaars kregen in de loop van de middag hier en daar tot hun grote vreugde echter meer
toebedeeld door Aeolus waardoor er toch nog gemalen kon worden.
In de namiddag reden we nog even naar poldermolen De Puollen bij Dronrijp. Hier waren de
vrijwillige molenmakers Waling Hofkamp en Uilke Leemburg bezig met het herstellen van
een roede. Nee, bezoekers hadden zij niet gehad. De molen kon overigens ook niet draaien net
als enkele andere poldermolens van de stichting i.v.m. de mkz – crisis. (GDW)

Om utens naar de Drentse molendag
De weersvoorspelling leek bijzonder gunstig voor deze dag, zonnig, warm en een in de
loop van de dag in sterkte toenemende wind. Dit laatste is voor mij zeer ongunstig, want
hoe meer wind, des te minder of geen zeilvoering op de wieken. De laatste jaren streef ik
er namelijk naar om zoveel mogelijk molens in Nederland met zeilvoering te
fotograferen. Het ligt voor de hand dat dit een enorme klus zal worden, maar voorlopig
beperk ik mij tot de drie noordelijke provincies.
Omdat de Nationale molendag voor mij afvalt, (ik ben vrijwillig molenaar op een molen ) ben
ik voornamelijk afhankelijk van regionale molendagen. Omdat ik mij van te voren niet op de
hoogte heb gesteld van de deelnemende molens in Drenthe, ben ik maar op goed geluk op pad
gegaan. Omdat ik de molen van Hoogeveen voor het laatst heb gefotografeerd toen ik een jaar
of zestien was en ik toen ook nog geen dia's maakte, besloot ik maar om in één ruk direct die
kant op te rijden.
Ik was er sneller dan ik had verwacht. Omdat molen "De Zwaluw"een hoge molen is,
verwacht je niet veel moeite te hebben om hem te vinden. Maar dat viel tegen. Voordat ik
hem had gevonden, had ik zowat heel Hoogeveen al gezien. Het was nog maar half tien toen
ik bij de molen arriveerde, maar de molen stond al met vier volle en met vlaggetjes
gepavoiseerde wieken te draaien. Blijkbaar had molenaar Hans Valkenhof er zin in vandaag
met deze straffe oostenwind. Heel graag had ik de molen van binnen willen bekijken, maar ik
dacht als ik dat doe dan wordt ik weer aan de praat gehouden. Want als ik eenmaal aan de
praat ben, dan weet je het wel. Vrijwel altijd zijn de molenaars/vrijwilligers gastvrij en dat
betekent ongetwijfeld ook koffie drinken waar ik helaas dus geen tijd voor heb vandaag. Een
bijzonderheid bij deze in vol bedrijf zijnde molen is wel dat de molenaar al het maalgoed in
zakken naar boven luit, bijzonder arbeidsintensief dus.
Verrast
Verder dus maar naar m'n volgend doel, de achtkante stellingmolen te Wachtum. Op weg daar
naar toe bedacht ik mij opeens dat de molen onlangs een restauratie heeft ondergaan, alleen ik
kon mij niet meer herinneren of dit reeds was afgerond. Zeer verrast was ik dan ook toen ik
bij de molen aankwam dat deze al feestelijk stond opgetuigd terwijl het feestcomité
ogenschijnlijk druk doende was ter voorbereiding op een feestelijke gebeurtenis.
De molen zou namelijk vandaag om 16.00 uur officieel geopend worden. In afwachting
daarvan stond de molen een beetje mooi te zijn met zijn prachtige nieuwe rietdek terwijl hij
vandaag met Drentse molendag toch zou moeten draaien. Omdat ik constateerde dat de molen
in het bezit was van een viertal molenzeilen, vroeg ik aan de vrijwillig molenaar of speciaal
voor mij de molen even wou opzeilen. Om mijn woorden een beetje kracht bij te zetten, zei ik
dat de foto's gebruikt zouden worden voor diverse molenbladen. Of dit de doorslag gaf weet
ik niet, maar hij bleek onmiddellijk bereid om er vier vollen voor te leggen.
Nadat de vang werd losgetrokken, ging de molen er meteen als een haas vandoor. Ik
vermoedde dat de 'jonge' vrijwilliger het bijna in z'n broek deed van angst, want hij bracht de
molen al weer snel tot stilstand. Maar in de tussentijd had ik reeds verscheidene plaatjes
geschoten, dus mijn dag was al vroeg geslaagd. De vrijwillig molenaar verontschuldigde zich
nog tegenover mij, want de splinternieuwe molenzeilen waren door een fout van de zeilmaker
te klein geleverd! Ook werkte de vang nog niet geheel naar behoren, want de molen was
daarnet moeilijk tot stoppen te brengen. Na nog even snel door de molen te hebben gelopen,
bedankte ik de molenaar en besloot snel weer verder te gaan.

▪Linksboven: De hoge molen van Hoogeveen is moeilijk te vinden. Rechtsboven: De zeilen
van de molen van Wachtum zijn ietsje te klein. De linker bovenhoektouwen zitten vast aan
het hekwerk. Linksonder:In Dalen vinden we de reus onder de Drentse molens.
Rechtsonder: In Veenoord gaat het bord “geopend voor bezoekers” toch nog maar naar
buiten.
De volgende molen op mijn doel was de hoge achtkante stellingmolen "Jan Pol" te Dalen.
Door het dorp rijdend zag ik hem al draaien met vier volle. Nadat ik de auto had geparkeerd,
besloot ik om eerst maar even een kop van mijn zelf meegebrachte koffie te nuttigen want
daar had ik mij nog geen tijd voor gegund. Enige jaren geleden was ik al eens met mijn beide

ouders bij deze molen geweest, maar toen draaide de molen niet omdat er geen vrijwillig
molenaar beschikbaar was. Toen werd mij zelfs gevraagd of ik de molen wou laten draaien,
maar ik bedankte daarvoor omdat ik mijn ouders had beloofd een rondgang langs de Drentse
molens te gaan maken. Nu had ik dan de kans om deze hoge molen in de zeilen te
fotograferen.
Mijn volgende molen op het programma was molen "De Arend" te Coevorden. Op weg hier
naar toe besloot ik gauw nog even langs de lage achtkante stellingmolen van de buurtschap
'De Bente' te rijden voor een snelle fotostop, maar inmiddels was de wind al zodanig in sterkte
toegenomen dat deze molen 'zonder' zeilen stond te draaien/malen? Ook hier was ik reeds
eerder geweest met mijn ouders en toen hebben we hier koffie gedronken met de door de
beroepsmolenaar Hans Petit zelf gebakken koek(jes?).
Zoals gezegd, gauw door naar Coevorden. Hier aangekomen bleek de molen ook al te draaien
zonder zeilen, maar ja, er valt de molenaar niets te verwijten, want wie gooit er met deze
stevige wind nog zeilen voor de hekkens. I.v.m. de bebouwing dicht bij de molen en de
ongunstige zonnestand was deze molen moeilijk te fotograferen. Maar met een zoomlens van
28/70 mm bereik je toch wel een alleszins redelijk resultaat al helt de molen dan ook iets
achterover. Ook hier heb ik mij geen tijd gegund voor een praatje. Evenals op 'De Bente' heeft
ook hier de molenaar er geen weet van gehad dat ik langs ben geweest. Sorry jongens!, tot een
volgende keer.
Snel door naar de achtkante stellingmolen van Veenoord, "Nooitgedacht" genaamd. Deze
stond te draaien met 'twee volle'!, een merkwaardige zeilvoering. Ik heb geleerd om een
gelijkmatige gang van de molen te verkrijgen, de zeilvoering zo veel mogelijk te verdelen op
alle vier de enden, of heb ik het mis? Bovendien wordt de askop hierdoor minder belast.Ook
heb ik wel eens iets gelezen over luie molenaars, maar of dat hier van toepassing was dat weet
ik niet. In elk geval ben ik ze dankbaar dat deze twee zeilen er voor lagen.
Unieke beloning voor een molenfoto
Verder maar weer, nu naar een restant van een voormalige achtkante stellingmolen en wel te
Erm, een plaatsje ten zuiden van Sleen. Zoals te verwachten valt, ben je daar snel mee klaar.
Gauw een paar foto's en wegwezen maar weer. Althans dat dacht ik, maar er kwam een
meneer op mij af die mij vroeg of ik geïnteresseerd was in molens. Op mijn bevestigend
antwoord vroeg hij mij om even mee te komen, want hij had iets leuks te vertellen.
Wat blijkt namelijk het geval, de persoon in kwestie bleek de eigenaar van de molenstomp te
zijn. Deze meneer ing. J. Arthur Verdoorn is sinds 1984 eigenaar van het complex, bestaande
uit molenstomp, molenaarshuis en bijgebouw waarin vroeger het mechanische maalbedrijf
was gehuisvest. De heer Verdoorn is eigenaar van een klein bedrijf, EPM, een high-tech
bedrijf waar zeer gespecialiseerde technische apparatuur wordt gemaakt, onder meer om
luchtvervuiling te meten. Het bijgebouw heeft door zijn toedoen in de loop der tijd een
grondige opknapbeurt ondergaan, evenals het molenrestant welke is gezandstraald, opnieuw
gevoegd en voorzien van een nieuw rietdek op een beschoten kap. Het was nog voor zijn tijd,
in 1947, dat de bovenbouw van de molen is gesloopt, waarbij de onderdelen deels zijn
gebruikt voor de verbouwing van het molenaarshuis. Omdat er van de molen 'slechts' één foto
bekend was uit 1933, waarbij de molen ook nog gedeeltelijk schuil ging achter een grote
boerenschuur en bovendien nog zonder wieken, besloot de eigenaar om een beloning van fl.
1000,- uit te loven die zou leiden naar een complete foto van de molen. Uiteindelijk is hij
gevonden met hulp van de groep dames van "streekeigen" uit Sleen die een fotoalbum onder
ogen kregen van de dochter van de fotograaf: de schoolmeester Hendrik Jan Knol die de
Ermer school van 1916 tot 1929 diende en toen naar Sleen verhuisde om aldaar bovenmeester
te worden. Hij maakte de foto in 1923, in het vroege, schelle ochtendlicht van de opkomende
zon. Prachtig! Bovendien ontwikkelde hij het glazen negatief en maakte er in zijn eigen

donkere kamer afdrukken van. Stelt u zich dat eens voor. Geen elektriciteit, alleen
ijzerhoudend pompwater en wat flesjes chemicaliën. Hij moet wel een geweldig veelzijdige
schoolmeester zijn geweest. 1) Dankzij de dochter, mevrouw Moné-Knol uit Paterswolde,
kunnen we het fraaie resultaat in 'De Utskoat' publiceren Naar ik heb begrepen is de beloning
van fl. 1000,- verdeeld over de tipgever en aan de dames van "streekeigen" uit Sleen. De heer
Verdoorn was een boeiende spreker, we hadden nog wel een tijdje door kunnen gaan, want hij
is ook nog in het bezit van een omvangrijke verzameling blikken speelgoed uit lang vervlogen
tijden. Maar ik was genoodzaakt om er een eind aan te breien. Na een lekkere rijpe pruim uit
eigen tuin te hebben gekregen, nam ik afscheid van de heer Verdoorn waarna ik richting Sleen
vertrok.

▪ Dit is hem dan. De duizend gulden molenfoto. (repro H. Noot)
Twee volle
Hier aangekomen bleek de achtkante stellingmolen stil te staan. Naar ik achteraf hoorde
schijnt hier een molenaarsprobleem te zijn. De alhier werkzame vrijwilliger heeft twee molens
onder zijn hoede zodat deze molendag voor hem verdeeld is over deze twee molens. Zo te
zien was de molen onlangs geschilderd, want hij stond schitterend te blinken in de zon. Mede
hierdoor kon ik het niet laten om nog maar een plaatje te schieten, ondanks dat ik deze molen
enkele jaren geleden nog heb gefotografeerd met 'twee' volle zeilen.
Verder maar weer, nu naar Noord-Sleen. Hier aangekomen eerst maar weer tijd maken voor
een kop koffie en brood waarbij ik ondertussen genoot van de draaiende molen. Overigens
ook hier draaide de molen met twee volle zeilen i.p.v. bijvoorbeeld vier korte halve. Na de
nodige foto's te hebben gemaakt weer gauw verder.
Aalden was m'n volgende bestemming. In dit dorp aangekomen zag ik een in de zon staande
prachtige oude kerk staan waarvan ik ook maar gauw een paar dia's heb gemaakt. Het was
alweer jaren geleden dat ik hier geweest was, ik weet nog dat het aan 't eind was van een
Drentse molendag, dus de zeilen waren toen al gestreken. Ook kan ik mij herinneren dat we

toen zeer gastvrij zijn ontvangen door de actieve vrijwilligersploeg onder het genot van een
alcoholische versnapering. Of er nog wat over is van deze actieve ploeg weet ik niet. Wel zag
ik een wat oudere molenaar met een wel heel jonge hulp, die zo te zien al zeer bedreven was
in het behandelen van de molenzeilen. Deze molen stond te draaien zoals het hoorde, twee
volle en twee lange halve, even later teruggebracht naar vier lange halve.
Na nog even wat souvenirs en een prachtige ansicht te hebben gekocht (luchtopname),
vervolgde ik mijn weg richting Emmen. Hier had ik het voornemen om het restant van een
voormalige achtkante stellingmolen te fotograferen. Onlangs heb ik in het maandblad 'de
Molenwereld' gelezen dat deze stomp getransformeerd zou worden tot kapperszaak.
Aangezien de verbouwingswerkzaamheden direct na de bouwvakvakantie zouden beginnen,
was er dus haast geboden om dit restant nog even in de huidige situatie te vereeuwigen. Ik
was zo te zien juist op tijd, want de voorbereidende werkzaamheden waren al begonnen.
Onmetelijke ruimte van de veenkoloniën
Op naar mijn volgende bestemming, nu weer een complete molen en wel de achtkante
beltmolen "De Hondsrug" te Weerdinge. Rijdend van Emmen naar Weerdinge rijd je over een
hoge rug, de 'Hondsrug' genaamd. Vanaf hier zie je een groot verschil in het landschap. Als je
naar links kijkt zie je de onmetelijke vlakte van de veenkoloniën, terwijl de Hondsrug zelf ter
plaatse overwegend bebost is. Bij de molen aangekomen bleek deze stil te staan. Jammer want
deze molen heb ik jaren geleden, kort na de restauratie ook al eens bezocht maar stond ook
toen stil. Hij zag er overigens nog uit als kort na de restauratie, dus hij is goed onderhouden
gebleven. Toch maar een paar foto's gemaakt en verder maar weer.
Emmercompascuüm, molen "Grenszicht" was de volgende molen die ik aandeed. Deze
achtkante stellingmolen, eigendom van de heer J.H. Geerdink stond hard te draaien zonder
zeilen. Vanaf de aangrenzende 'SVR' camping (ook eigendom van de heer Geerdink) met de
zon in de rug een aantal foto's gemaakt, waarna ik nog even snel een kijkje onder in de molen
heb genomen. Maar goed ook, want hier was de nieuwe Drentse molenbrochure te koop
welke ik nog niet had. Hierop staan alle Drentse molens afgebeeld. De molenaar bood mij nog
een kop koffie aan, gelukkig wachtte hij mijn antwoord niet af zodat ik, nadat hij naar boven
was gegaan, er snel vandoor ging richting Barger Compascuüm.
In deze plaats vinden we het veenmuseum, waar het vroegere leven in het veen is nagebootst
in de vorm van talloze gereconstrueerde huisjes en verder alles wat met het afgraven van veen
heeft te maken. Het was alweer reeds vele jaren geleden dat ik hier geweest ben met een
excursie van de 'Vereniging Vrienden van de Groninger Molens'. Echter toen stond de
achtkante stellingmolen "De Berk" er nog niet, want die is er pas in 1983 neergezet. Dus dit
was een molen die ik nog nooit in levende lijve had gezien en dat werd dus tijd. Omdat ik niet
van zins was om fl. 18,50 neer te tellen voor een bezoek aan een molen, heb ik aan de dame
achter de balie van het museum uitgelegd dat ik bezig was om in record tempo een groot
aantal van de Drentse molens te fotograferen. Ik kon haar ervan overtuigen dat ik alleen de
molen even kwam fotograferen en dat ik binnen 10 minuten weer terug zou kunnen zijn.
Helaas is er van dit voornemen niet veel terecht gekomen want de molenaar bleek een
gezellige prater te zijn, bovendien had ik niet meer de illusie dat ik na deze molen nog een
draaiende molen aan zou treffen want het was inmiddels 17.00 u. geweest zodat de meeste
molens inmiddels wel stil zouden staan. Bovendien vertelde de molenaar mij dat verschillende
Drentse molenaars op tijd zijn opgehouden met draaien/openstellen van hun molen omdat ze
om 16.00 u. bij de officiële opening van de molen van Wachtum wilden zijn. De molenaar
van "De Berk" is samen met een andere collega fulltime in dienst van de 'stichting
veenmuseum'. Dit houdt in dat ze zeven dagen draaien/malen en drie dagen vrij zijn. In de
wintermaanden zijn ze naar ik meen drie à vier maanden achtereen vrij. Ik wou direct wel met
ze ruilen, want niets lijkt mij mooier dan dat. De molenaar blijkt ook een actieve assistent te

hebben die, naar hij zei, alle molens van Nederland kent. Jammer dat hij niet aanwezig was,
want ik had hem graag even willen overhoren, en andersom. Ondanks dat de andere molens

▪ Links: Op de beltmolen van Aalden was de ‘jongste’ vrijwillige molenaar in opleiding in
actie. Op de foto is hij bezig met het zwichten van de zeilen.
Rechts:“Albertine in Noord-Sleen is genoemd naar de echtgenote van de toenmalige
eigenaar J. Schepers. De molen is in 1905 naar hier overgebracht vanuit het Groningse
Usquert.
inmiddels stil zouden staan, besloot ik toch nog maar even naar Erica te rijden om de
achtkante stellingmolen "Heidebloem" te fotograferen. Deze stond er ondertussen verlaten bij,
dus ook hier snel een paar foto's en verder maar weer richting Zuidbarge waar
beroepsmolenaar Jan Omvlee de achtkante stellingmolen "Zeldenrust" bemaalt.
Hier aangekomen bleek men juist bezig om het gehele complex af te sluiten. Het bedrijf
bestaat nl. niet alleen uit het ambachtelijk korengemaal, maar in het gebouw naast de molen is
een dierenspeciaalzaak, annex zaadhandel en tuincentrum gevestigd. Ik mocht nog gauw even
een foto maken van de molen waarna het hek op slot ging.
Missie geslaagd
Nu was de dag bijna om, maar op de terugweg wou ik nog een tweetal molenrompen
bezoeken.
De eerste was die van Nieuw Weerdinge. Deze, een in 1878 gebouwde achtkante
stellingmolen, ging bij de grote veenbrand in 1818 verloren, maar herbouw volgde in 18801881 met restanten van een watermolen uit de buurt van het Groningse Noordhorn. In de jaren
1927-1928 werd deze molen vervolgens onttakeld tot op de stenen onderbouw welke er tot op
de dag van vandaag nog steeds staat. Omdat bijna het gehele complex is omgeven door een
afgesloten hek, was ik genoodzaakt om halsbrekende toeren uit te halen. Eerst door een

aardappelland baggeren en vervolgens met blote benen tussen de brandnetels en distels door
om mij vervolgens op een ongeoorloofde manier toegang te verschaffen tot het complex.
Hierbij ben ik ook nog gestoken door één of andere steekmug, waardoor ik de rest van de
week met een behoorlijke bobbel aan mijn hals heb rondgelopen. Maar goed, mijn missie was
geslaagd en ik ben gauw vertrokken naar mijn laatste eindbestemming, Nieuw Buinen.
Na lang zoeken alhier kwam ik, door te vragen aan de buurtbewoners, erachter dat deze
molenstomp, vermoedelijk van het type achtkante stellingmolen, een aantal jaren geleden was
gesloopt.
Hiermee eindigt voor mij deze zeer geslaagde Drentse molendag. Toen ik thuiskwam was het
dan ook reeds 20.00 u.
1.) Een groot deel van de betreffende tekst met alle historische gegevens is overgenomen uit het artikel
over "stompen" in Drenthe door Jim van Opijnen uit "Stellingnieuws" no. 11, dec. 1985 van de
Molenstichting Drenthe. Het is opgesteld door de heer Verdoorn.

Harmannus Noot, Haren Gn.

Henk Wiss en zijn ambachtelijk smeedwerk voor molens
Warns - In de Zuidwesthoek van Fryslân heeft Henk Wiss in het knusse dorpje Warns een
ambachtelijke smederij waarin het traditionele smeedwerk nog volop in ere wordt gehouden.
En dat niet alleen. Wiss is een liefhebber van het oude ambacht en daaruit vloeit ook zijn
liefde voor molens voort. De vakman organiseert cursussen traditioneel smeden voor
molenaars en andere belangstellenden en regelmatig levert hij ook smeedwerk voor de
restauratie van molens in de buurt. Diverse molenaars hebben de gang naar zijn werkplaats
dan ook al gevonden en het doet Wiss goed dat hij met het instandhouden van zijn pure
ambacht een steentje kan bijdragen aan het origineel houden van molens, ook waar het in
wezen
gaat
om
details.
Wiss beschikt
over de kennis
van de oude
smeden en dat
wil hij niet
voor
zich
houden.
Voordat die
kennis
uitsterft
wil
hij
d.m.v.
cursussen
ervoor zorgen
dat
het
ambacht
bewaard blijft.
Toen
Wiss
werd benaderd om in ons blad te adverteren reageerde hij meteen positief. Met dit stukje is
deze adverteerder voor menig lezer meteen uit de anonimiteit gehaald. Voortaan staat de
naam Henk Wiss ook synoniem voor molenbehoud en daar hopen we nog lang de vruchten
van te kunnen plukken.
Gerben D. Wijnja

Uit ons
prentenkabinet
We ontvingen van molenaar
Hans Roest uit Sassenheim
bijgaande ansicht die we niet
thuis konden brengen. We
zijn benieuwd naar uw
reacties en kunnen voor
volgende nummers weer
nieuw onbekend fotomateriaal
plaatsen.
De redactie

Aangeboden
De volgende provinciale molenboeken
Friese molens 1995 en Fries molenboek 1980 (behoeven geen nader commentaar);
Het volgende boekje met oude molenfoto’s en -ansichten
Wijnja G.D. – Langs oude Friese windmolens;
Fryslân
Middelkamp A. - Birdaard, de Zwaluw 1987;
Wijnja Gerben D. - Strijd in de Veenpolder; De Utskoat Special 1985.
Algemeen
Bunskoeke e.a. - Molenstudies 1989;
Smit Jos - Molens in Nederland;
Molenkalender van de RABObank 1974
Tieleman en Dros - Molens en klederdrachten 1949 fraai plaatjesalbum;
De Hollandsche Molen; Jaarboeken
1983 - 60 jarig jubileumboekje.
Stokhuyzen Ir. F - 50 jaren De Hollandsche Molen
Jaarboekje - 1953/1956
Monografieën
Stokhuyzen Ir. - F Molens
Jaap Hartog - Hollandse Molens in aquarel zonder plakplaatjes
Ir. V.J.P. de Blocq Van Kuffeler - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de
Zuiderzee (1939) 24 pagina’s in omslag
België
Robert Desart - De Windmolens van België, genummerd 249 (1961)
Duitstalig
Neue Grundfässe für Schöpfwerksbauten door Dr.Ing. Hugo Ph. Bertram met 57 foto’s en 12
andere afbeeldingen, waaronder molenfoto’s en unieke interieuropnamen van het
Woudagemaal. Een boek voor de liefhebber van bemalingstechniek. (172 blz.)
Over bovenstaande boeken kunt U inlichtingen inwinnen bij de redactie.

Molenliteratuur
MONUMENTEN IN NEDERLAND Friesland
Monumenten in Nederland – Friesland is een bondig en informatief standaardwerk van
alle cultuurhistorische waardevolle monumenten in de provincie Friesland.
Begeleid door ongeveer 400 afbeeldingen
komen bekende, maar ook minder
bekende hoogtepunten aan bod: van de
laatgotische Oldehove in Leeuwarden tot
de in gewapend beton uitgevoerde
belvédère in Oranjewoud, van de
romaanse kerk van Hijum tot de
imposante stadhuizen van Franeker en
Bolsward, van de oude terpdorpen in het
noorden
tot
de
jonge
veenontginningsdorpen in het zuiden. In
totaal worden ruim 300 historische steden,
dorpen en gehuchten behandeld, evenals
de drie regio’s waarvan ze deel uitmaken:
Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland en
de Friese Wouden.
In het boek krijgt niet alleen de ’klassieke’
bouwkunst, maar ook de bouwkunst uit de
periode 1850-1940 ruimschoots aandacht
– en zelfs al enkele belangrijke gebouwen
uit de wederopbouw. Hierdoor is niet
alleen plaats voor het meesterwerk, maar
evengoed
voor
karakteristieke
woonhuizen, ziekenhuizen, kerken, boerderijen en uiteraard onze eigen molens. Van zeer oud
tot tamelijk recent, van mooi tot merkwaardig, alle categorieën bouwwerken passeren de
revue. Het resultaat is dat er per stad of dorp een samenhangend beeld ontstaat van de
aanwezige cultuurhistorische waardevolle bebouwing.
Niet eerder werden de monumenten van onze provincie zo helder en informatief in kaart
gebracht. Monumenten in Nederland – Friesland is een feest van herkenning en een
onmisbare bron van informatie voor alle inwoners in de provincie en voor allen die Friesland
in het hart hebben gesloten. De foto’s dragen daartoe in hoge mate bij.
Het betreft hier dus geen puur molenboek, maar de liefhebbers van het monumentale erfgoed
zullen niet teleurgesteld zijn. De serie is als naslagwerk opgezet waarin per provincie op
beknopte wijze feitelijke gegevens over cultuurhistorisch waardevolle objecten te vinden zijn.
Uiteraard worden wel alle windmolens en windmotoren die onder monumentenzorg vallen
kort beschreven, terwijl ook diverse molens voor het boek gefotografeerd zijn.
Technische gegevens:
De reeks Monumenten in Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en Waanders Uitgevers. Tot nu toe verschenen delen over Utrecht, NoordBrabant, Overijssel, Groningen en Gelderland.
Formaat 21 x 29 cm, 288 pagina’s met 400 zwart/wit afbeeldingen. ISBN 90 400 99476 4
gebonden f 95,00. Het is verkrijgbaar bij Waanders Uitgevers te Zwolle of in de
boekhandel.(GDW)

Van Zadelsteen tot Zetelkruier - 2000 jaar molens in Vlaanderen
Boek 2, Bouw en werking van de molens met natuurlijke drijfkracht
rond 1850 en in de natijd
Paul Bauters heeft in de afgelopen jaren
menig
waardevol
molenboek
gepubliceerd. Het zijn monumentale
werken die door de liefhebbers zeer hoog
worden
aangeschreven.
Onlangs
verscheen het tweede boek van de trilogie
Van Zadelsteen tot Zetelkruier. Het is een
bijzonder volledige beschrijving van de
water- en windmolentechniek en types
die in Vlaanderen op het hoogtepunt van
de molenevolutie (omstreeks 1850 en
later) voorkwamen en van de manier
waarop ze opgetrokken werden: een zeer
gespecialiseerde tak in de bouwkunde,
waarvan vele aspecten in de vergetelheid
dreigden te geraken. Ook de diversiteit
aan molenfuncties en de werktuigkunde
van de molenbouwer worden behandeld.
Daarmee is dit een zeer waardevolle
leidraad voor zowel de (vrijwillige)
molenaar als voor de veeleisende
molinoloog.
Het eerste deel van dit forse werk behandelt de water(rad)molens met aandacht voor het
beeklandschap en de sluiswerken, de waterraderen, het aandrijfwerk van de korenmolens en
de verschillende watermolenfuncties.
In het tweede deel komen de windmolens aan de beurt. Twee hoofdstukken behandelen het
staande werk van staakmolens en bovenkruiers. Daarna wordt het gaande werk beschreven.
Deel drie heeft het malen op stenen als onderwerp. Molenstenen en de uitrusting van de
maalstoel komen uitgebreid aan bod.
Deel vier verschaft de lezer informatie over verschillende windmolenfuncties: het olieslaan
met windkracht, de poldermolens met scheprad en vijzel en tot slot de pelmolens.
Het vijfde hoofdstuk behandelt molenmakersgerei.
Van Zadelsteen tot Zetelkruier is net als het eerste deel een prachtig boekwerk dat goed oogt
en zorgvuldig is uitgevoerd.
Technische gegevens:
Uitgever: Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 2000. Schrijver: Paul Bauters. Omvang 384
pagina’s met ca. 365 illustraties, waarvan meer dan vijftig originele molentekeningen van
Gerrit J. Pouw. Veel foto’s zijn in kleur. Formaat: 24 x 30 cm, vollinnen band met stofomslag.
De prijs bedraagt f 110,-. Hierbij komen nog de kosten voor verzending en overboeking. Dat
kan behoorlijk hoog oplopen, zodat we belangstellenden adviseren het te bestellen in
Nederland. Dankzij goede contacten met de stichting Levende Molens, Vincentiusstraat 7,
4701 LM Roosendaal (tel. 0165-569060) kunnen lezers van ons blad het boek met
verzendvoordeel bestellen en wel door overmaking van f 120,- op gironummer 41902, of
bankrekeningnummer 1443.29.417 van genoemde stichting. Vermeld er wel bij: Utskoatlezer
en Bauters dl.2. (GDW)

Molenspiegel
Het lied van de malende molen in proza en poëzie
Onlangs is, elf jaar na het
overlijden van de bekende
molenauteur
A.
Bicker
Caarten en een kwart eeuw
na het verschijnen van de
eerste druk, de prachtige
bundel MOLENSPIEGEL
opnieuw verschenen. Het
boek wordt al jarenlang door
menig molenboekenvriend
gezocht. Een vaak eindeloze
speurtocht
langs
antiquariaten is met deze
herdruk door de Europese
Bibliotheek verleden tijd
geworden.
Het lied van de malende
molen in proza en poëzie,
zoals de ondertitel dat zo
treffend vermeldt, voert de
lezers op aangename manier
langs tal van molens in het
Nederlandse
landschap.
Indrukwekkend
is
bijvoorbeeld de impressie
van de door windkracht
gedreven
drukkerij
in
oliemolen Het Pink te Koog
a.d. Zaan, geschreven door
de inmiddels overleden
molenstrijder Evert Smit jr.
Maar de andere bijdragen
mogen er ook zijn en geven
een prozaïsch beeld van de rol van de molens in ons landschap.
Zeer lezenswaardig zijn in hoofdstuk 2 de brieven van Jan Lunenburg aan samensteller Bicker
Caarten over de maalbelevenissen op een aantal Rijnlandse poldermolens: sfeervol
beschreven en prachtig geïllustreerd. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele bundel waarin 86
oude molenfoto’s zijn opgenomen.
In hoofdstuk 3 maken we kennis met de periode der stervende molens zoals wijlen ds. R.J. de
Stoppelaar dat aangeeft in zijn verhaal over drie spinnekopmolens bij Warga. Dit hoofdstuk
telt nog een bijdrage over Friesland. De bekende Friese romanschrijver R. Brolsma schreeft
ooit De Poldermounle en dat werd door onze oud-voorzitter van De Fryske Mole, wijlen Anne
Bokma uit Wommels, van een korte vertaling voorzien.
Het boek besluit met een hoofdstuk over de strijd om het behoud van de molens.
Je kunt je afvragen of zo’n herdruk een teken van armoede op de molenboekenmarkt is.
Getuige de al maar doorgaande stroom literatuur op het gebied van windmolens is dat
absoluut niet het geval. 25 jaar na dato is het echter zeker verantwoord een boek als

MOLENSPIEGEL opnieuw het licht te laten zien. In de tussentijd zijn er immers heel wat
nieuwe molenliefhebbers bij gekomen. Maar aan de andere kant is het te hopen dat er ooit nog
eens een tweede bundel samengesteld gaat worden. Er zijn in de loop der jaren zoveel
interessante molenartikelen verschenen in tal van (molen)bladen dat het eerder een probleem
zal zijn om uit de veelheid een verantwoorde keuze te maken. In de tweede plaats zal het niet
eenvoudig zijn iemand te vinden die zo’n klus op zich wil nemen. Een gegadigde zou
vrijblijvend eens contact kunnen opnemen met de uitgever. Wie weet!
Technische gegevens:
Uitgever: Europese Bibliotheek Zaltbommel. Samensteller A. Bicker Caarten. 2e druk, 176
pagina’s, formaat 15x21 cm. Prijs f 44,90 (dat is 10 cent goedkoper dan de eerste druk en vele
guldens goedkoper dan de antiquarische prijs van de eerste druk). ISBN 90 288 5042 2. Het is
verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever. (GDW)

Molens in oude ansichten als Toenboekje
Europese Bibliotheek herdrukt diverse molentitels in oude ansichten
De liefhebber zal natuurlijk de originele eerste druk willen hebben voor zijn/haar
verzameling, maar zij die hun collectie willen aanvullen kunnen nu voor verschillende titels
terecht bij de Europese Bibliotheek in Zaltbommel voor een prijs die heel wat draaglijker is
dan de bedragen die je voor eerste drukken in een (molen)antiquariaat moet neertellen. Zo
verschenen onlangs deeltjes over Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht,
Amsterdam (1 en 2), en West-Brabant alsmede de landelijke delen 1 t/m 3. Het ligt in de lijn
der verwachting dat ook de andere deeltjes als Toenboekje opnieuw zullen verschijnen.
Wellicht dat dan ook de zeldzame deeltjes 1 en 2 van Molens in Friesland in oude ansichten
door Bunskoeke en Timmermans herdrukt zullen worden. Een derde deel met oude Friese
molenansichten is echter ook welkom. Daarvoor zal de uitgever misschien een beroep doen
op de beschikbare deskundigen uit de provincie. We zijn benieuwd. De prijs van de herdrukte
boekjes bedraagt f 34,50. Ze zijn in de boekhandel verkrijgbaar.(GDW)

Fier in de wind - De Zijper molens
Verschenen in het kader van het 40-jarig jubileum van stichting De Zijper Molens
Op 28 april werd om 14.30 uur bij de molen de Zuider
G in De Zijpe de seinlamp in de hoogste wiek gezet en
een uur later was de presentatie van het boekje in het
Gemeentehuis. Het is geschreven door L.F. (Frank)
van Loo die de geschiedenis van de 22 Zijper molens
en de stichting heeft behandeld. Het betreft de periode
1561 – 1961. Naast boeiende informatie is fraai oud
fotomateriaal toegevoegd. Vooral het hoofdstuk over
de molenaars en hun belevenissen zijn zeer
lezenswaardig. Ook is een instructie uit 1908
afgedrukt.
Het voortbestaan van de molens heeft aan een zijden
draadje gehangen. Omstreeks 1960 kwamen de laatste
elf molens van het waterschap buiten bedrijf en daar
stonden ze dan in weer en wind te verpieteren.
Gelukkig trokken liefhebbers zich het lot van de oude
molens aan met als gevolg dat er in 1961 een stichting
in het leven werd geroepen die prachtig werk heeft
verricht. Je kunt nu niet door De Zijpe rijden of er

draaien wel ijverige molenaars op het overgebleven elftal pronkjuwelen in het landschap. En
hoe fraai dat er op foto’s uitziet is prachtig te bewonderen achterin het boekje: een
kleurenkatern vol fraaie foto’s van Dirk Smit met teksten van vrijwillig molenaar van het
eerste uur Klaas Zaal. Hij was destijds de tweede geslaagde vrijwilliger van Nederland! Al
met al een aanwinst voor de molenliteratuur over de Noord-Hollandse poldermolens.
Technische gegevens:
Uitgever: stichting De Zijper Molens te Schagerbrug. Formaat 16x24 cm. Omvang 80
pagina’s in omslag. Prijs: f 24,95. Voor verzending per post wordt f 6,- extra in rekening
gebracht. Inlichtingen bij secretaris D. van der Mije, 0224 – 571451. Het is ook verkrijgbaar
in de molens van De Zijpe en in het Zijper museum. (GDW)

Schiedam torent uit boven molenverleden
Molenrijk Schiedam heeft eindelijk een imponerend boek over de hoogste molens ter
wereld. Nathalie Lans neemt u als deskundige gids op boeiende wijze mee op haar
wandeling en fietstocht door de tijd, terwijl o.a. Han Dijkstra met fraai fotowerk de
overgebleven majestueuze reuzen van Schiedam in zijn zoeker vereeuwigde. Een must
voor iedere molenliefhebber.
Het kon eigenlijk niet
uitblijven:
een
standaardwerk over de
molens van Schiedam. Zo
hier en daar was al het
nodige gepubliceerd in
boekwerkjes
en
het
tijdschrift
van
de
Schiedamse
Molenstichting,
maar
het
ontbrak nog steeds aan
een boek waarin het
Schiedamse molenleven
op een voor ieder
aantrekkelijke
wijze
behandeld wordt. Met
‘Schiedam torent boven
molenverleden’ hebben
schrijfster Nathalie Lans
en TDS Drukwerken in
die leemte voorzien.
En het moet gezegd
worden dat zij daarin
buitengewoon geslaagd
zijn.
Schiedam heeft een rijk
verleden dat nauw met de
molens en de jeneverindustrie verbonden is.
Veel wiekendragers in de
jeneverstad waren dan
ook brandersmolens die

het graan maalden voor de branderijen en mouterijen met als uiteindelijk resultaat de
beroemde jenevers. Tientallen molens waren het die daarvoor op de oude stadsvesten stonden
te malen. Het moet een machtig gezicht zijn geweest. In het boek neemt schrijfster Nathalie
Lans ons mee op haar historische wandeling door de stad. Boeiend vertelt ze over de molens
die eeuwenlang in weer en wind hun werk hebben gedaan. Eerst geeft ze een oriënterende
inleiding over een stukje geschiedenis, molentypen en –functies onder de titel
Molens:Neerlands handelsmerk. Dan behandelt ze de Schiedamse molenhistorie, gevolgd
door een hoofdstuk over het werken met de molens. Hierin komen met name de huidige
molenaars aan bod, maar aan een terugblik in de tijd ontkomt de schrijfster toch ook niet. Het
zijn stuk voor stuk zeer lezenswaardige impressies die duidelijk maken dat Nathalie Lans zich
prima verdiept heeft in deze wereld van malende wieken en zingende stenen met mensen die
hart voor de molenzaak hebben. In het vierde hoofdstuk komen allerlei zaken aan de orde: van
molenbaarden en gevelstenen tot wiekentaal en andere symboliek.
In hoofdstuk 5 komen we bij de uiteindelijke beschrijving van alle stadsmolens: een
denkbeeldige wandeling door het verleden langs de stadsmolen van toen en nu. Wat een
rijkdom aan informatie is hier bijeengebracht en dat alles ook nog fraai geïllustreerd met
vooral oude afbeeldingen van de 29 reuzen die ooit het stadsbeeld van Schiedam zo opvallend
markeerden. Maar het waren niet louter moutmolens die we tegen komen: bakkersmolens en
houtzaagmolens, hennepkloppers, een koperslagerij, een volmolen en een snuifmolen behoren
ook tot het schilderachtige molenpallet
Daarmee zijn we nog niet aan het eind van de tochten die we met Nathalie Lans als
deskundige gids maken. We stappen als het ware met haar op de fiets voor het maken van een
tocht door het buitengebied langs de poldermolens. Zo passeren nog eens negen molens de
revue. En dat alles weer met veel lezenswaardige informatie.
Vervolgens komt een hoofdstuk waarin wordt beschreven hoe het vak van molenaar generatie
op generatie is doorgegeven en tot slot verrast de schrijfster ons met het nodige molenpraat
variërend van vakjargon tot spreekwoorden, gezegdes en rijmpjes.
Een kaart met daarop ingetekend de beide routes is los bijgeleverd.
We hebben genoten van dit boek. Het nodigt uit om eens een kijkje te gaan nemen in de stad
met haar malende molens. Maar dat niet alleen. Na het lezen wil je de lange trappen
beklimmen om hoog boven het stadsgewoel kennis te maken met de molenaar en z’n stiel
temidden van stuivend meel en het gonzende gaande werk. Nathalie Lans is er in alle
opzichten in geslaagd die wens wakker te maken. Een bezoek aan Schiedam kan overigens
ook prima gecombineerd worden met een bezoek aan de museummolen. Wanneer u daar of
elders in de stad het boek aanschaft bespaart u de portokosten. Een aanrader!
Technische gegevens:
Schrijfster: Nathalie Lans. Uitgever: TDS Drukwerken Schiedam. Formaat 21,5 x 30 cm.
Omvang 217 pagina’s. Gebonden. Rijk geïllustreerd. Het boek is te bestellen bij TDS
Drukwerken door de verkoopprijs (69,50 incl. btw) vermeerderd met de verzendkosten (fl.
10,50) over te maken op rekeningnummer 55.39.73.134 (HBU) t.n.v. TDS drukwerken
Rotterdam BV, o.v.v. Molenboek, Nederlands- of Engelstalig, en de gegevens waar het boek
naar toe gezonden moet worden. De boeken zijn tevens verkrijgbaar bij de Schiedamse
boekhandels, Schiedamse VVV en Het Gedistilleerd Museum in Schiedam en museummolen
De Nieuwe Palmboom. Boekhandels kunnen het tevens bij TDS bestellen. (GDW)
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