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Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie.

14 september Friese Molendag
Het Gild Fryske Mounders organiseert op zaterdag 14 september voor de vierde keer de
Friese Molendag. Dit jaar is er speciaal aandacht voor de poldermolens. Dankzij deze stoere
werkers werd de waterhuishouding enige eeuwen lang goed geregeld. Deze molendag biedt
een prachtige kans om eens te kijken hoe deze eenvoudige maar vernuftige werktuigen dat
voor elkaar kregen.

Bij de foto’s op de omslag
Voorop:
De voormalige poldermolen aan het Ouddeel, door de huidige bewoners “Swarte Prinsch”
gedoopt, is na ruim 40 jaar weer in werking geweest. Deze woonmolen is particulier eigendom
en bepaalt het landschap t.z.v. de Kleine Wielen onder Tytsjerk in belangrijke mate. In dit
nummer een verslag van de bewoonster, mevrouw Marja Veerdig. Haar man Henk slaagde
vorig jaar als molenaar.
Achterop:
De Babuurstermolen is weer tiptop in orde na een omvangrijke restauratie aan de staart.
De molenaars Zijlsing en Posthuma konden daardoor in de zomer weer volop bezoekers
ontvangen in hun molen en museumwoninkje. (foto P. Zijsling)

Van de redactie
Na de zomervakantie staat de Friese molendag hoog op de agenda van de molenaars en last
but not least de organisatoren. Molenaars zijn benaderd om mee te doen, een heuse
molenkrant zag weer het licht en dan……., ja dan is het wachten op wat de weergoden in
petto hebben en hoeveel belangstelling er aan de dag wordt gelegd. Dit jaar zal zelfs een ploeg
Brabanders afreizen naar het ‘hoge noorden’ om hier de molenschatten te komen bewonderen.
Ook De Hollandsche Molen heeft dit jaar onze provincie uitgekozen voor haar traditionele
excursie in september. Reeds drie keer eerder waren vele leden naar de Friese molens
gekomen. De allereerste keer gebeurde dat zelfs per boot van Enkhuizen naar Stavoren en
vervolgens per bus. De keren daarna werden de zuidwesthoek en het noorden aangedaan en
nu dus weer de streek onder de lijn Afsluitdijk-Heerenveen. We hopen dat heel veel
molenaars hun molen zullen laten draaien op die dag. Het belooft een prachtig programma te
worden en als het weer ook nog meezit……
Ondanks alle drukten is het ons toch nog gelukt u een nieuw nummer van De Utskoat te
kunnen aanbieden. Een nieuwe website werd samengesteld (http://home.wanadoo.nl/utskoat),
weliswaar gedeeltelijk uitbesteed aan m’n zoon; de afronding van een nieuw molenboek – Het
geheim van Jaap de olieslagersknecht - viel samen met de sluitingsdatum van ons molenblad
en het molenboek van Willem Hengst over de molens van It Heidenskip vroeg ook de nodige
aandacht.
Gelukkig waren daar de dankbare bijdragen uit het molenveld; onze vaste leveranciers
zorgden gelukkig voor de nodige lezenswaardige artikelen. Daarvoor onze hartelijke dank.
Uw speciale aandacht vragen wij ook voor het artikel “Geslaagde vrouwen” dat onze
redactrice Hiltsje schreef n.a.v. het slagen van twee dames uit de gelederen van het Gild
Fryske Mounders. Langzaam maar zeker ontdoet het Gild zich van haar mannenimago daar
het aantal froulju weer in opmars is. Niet dat ze ooit een meerderheid zullen vormen, hoewel
je dat eigenlijk ook nooit moet zeggen, want wie had 40 jaar geleden gedacht dat het aantal
meisjes in de lerarenopleiding de jongens diep in de schaduw zou zetten! Afijn, lees de
ambities van deze kersverse vrouwelijke mûnders er maar op na.
Veel leesgenoegen met dit nieuwste nummer en voor het komende decembernummer
verwachten we de kopij graag voor 8 november.
Gerben D. Wijnja

Mededeling van het bestuur Gild Fryske Mounders
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de najaarsvergadering op 1 november in Akkrum. (locatie
De Lantearne bij de NH-kerk). Nadere informatie volgt.
De heren Haitsma en Nauta en de dames Rietveld en Sandberg zijn geslaagd voor hun
molenaarsdiploma. Gefeliciteerd! In het najaar doen de heren Kats en Postma examen. We
wensen deze molenvrienden veel succes!

De Hollandsche Molen op excursie door de ZWH van Fryslân
Op zaterdag 28 september komt De Hollandsche Molen naar de zuidwesthoek van onze
provincie om belangstellende leden onze molenpracht daar te tonen. Met drie bussen wordt
onder meer een bezoek gebracht aan Heerenveen, Sloten en IJlst. Op de route zullen zoveel
mogelijk molens draaien. De betreffende molenaars zijn daarvoor benaderd.

Ter herinnering aan Hendrik Boschma

Hoewel we het allemaal wisten dat hij ernstig ziek was, kwam het overlijden van Hendrik
Boschma toch nog onverwacht.
Gedurende ruim 11 jaar heeft de heer Boschma de voorzittershamer van De Fryske Mole
gehanteerd. Kort na het overlijden van oud-voorzitter, de heer Anne Bokma, hadden twee
bestuursleden van de stichting een gesprek met de heer Boschma, die inmiddels met de
V.U.T. was, om het te polsen als nieuwe voorzitter van de stichting. Twee dagen later was
alles beklonken. Op 22 november 1990 werd de heer Boschma officieel tot voorzitter
benoemd en hij zou dit blijven tot eind 2001.
Het vorenstaande kenmerkt de heer Boschma. Niet lang dralen, geef meteen duidelijkheid.
Door zijn vele contacten als oud-burgemeester van de gemeente Leeuwarderadeel kende hij
veel bestuursleden van gemeenten en organisaties wat veel deuren voor het molenbehoud
gemakkelijker opende. Hij klaagde de laatste jaren echter wel eens dat er zoveel nieuwe
burgmeesters en wethouders kwamen die hij niet meer kende waardoor het moeilijker werd
om een restauratie van de grond te krijgen.
Ook deed hij het op deze leeftijd niet rustiger aan. Zo zette hij zich in voor het verzekeren van
het molenbestand, ging het bestuur van de stichting reorganiseren en werd lid van het
algemeen bestuur van De Hollandsche Moe, waar hij met zijn oud-collega, de heer Cees de
Groot, ook bij dat bestuur een reorganisatie van de grond tilde.
Ook voor het Gild Fryske Mounders was hij beschikbaar voor de jaarlijkse uitreiking van de
molenaardiploma’s en ontbrak hij bijna nooit op hun vergaderingen in Akkrum.
Als mens en als voorzitter hebben wij de heer Boschma erg gewaardeerd. Zijn motto was
altijd “je kunt het met iemand niet eens zijn, maar na afloop moet je altijd weer met de
persoon een kop koffie kunnen drinken”. Dit standpunt huldigde hij al als burgemeester en dat
hebben wij menigmaal in ons bestuur ondervonden als er over onderwerpen werd
gediscussieerd. Hij ging de uitdaging aan en probeerde je te overtuigen van zijn gelijk. Lukte
dat niet, dan was dat jammer, maar ook niet meer dan dat. Of zoals hij zelf eens zei: “Jullie
zijn net twee roeden niet van hetzelfde houtje maar jullie streken dezelfde taal.”
Wij zijn dankbaar dat wij hem mochten kennen en voor zijn inzet voor het molenbehoud in
onze provincie. De Fryske Mole kan er trots op zijn zo’n voorzitter te hebben gehad.
Het bestuur van De Fryske Mole

In Memoriam
Jonkheer Tjalling Aedo Johan van Eysinga

Op 2 juli jongstleden overleed Jhr. T.A.J. van Eysinga. In de molenwereld is hij vooral
bekend als oud-vice-voorzitter van De Hollandsche Molen, maar zijn sporen liggen toch
vooral ook in Fryslân, waar hij zich met name vanuit Rijs verdienstelijk maakte voor het
provinciale en regionale molengebeuren.
Als geen ander wist hij mensen te enthousiasmeren. Met z’n gulle karakter was hij geliefd bij
menigeen. Z’n optredens in het openbaar zullen we ook niet licht vergeten. Zo verheugden
bezoekers van de jaarvergadering van De Hollandsche Molen zich bijvoorbeeld op het
moment dat de Jonkheer het podium ging betreden om met z’n kenmerkende stemvolume de
zaal te bespelen, humorvol en begaan met het lot van mensen en molens. In dit verband moet
zeker aangehaald worden dat hij jarenlang voorzitter was van de stichting Molengiftenfonds
voor Vernuft en Volharding. Om dichterbij huis te blijven: vele jaren was Jhr. van Eysinga de
vice-voorzitter van onze eigen Fryske Mole. Vanwege zijn betrokkenheid bij het
molengebeuren was hij daarnaast een gedreven bestuurder-voorzitter van molenstichtingen in
Nijemirdum, Sintjohannesga en Langweer. In deze laatste plaats was hij ook als
poldervoorzitter bij het molengebeuren betrokken.
Dankzij zijn deskundig en tactisch, bestuurlijk talent wist hij de molens De Hersteller in
Sintjohannesga en Het Zwaantje van Nijemirdum op het hoogste niveau middels een beroep
bij de Kroon met de monumentenstatus te verblijden, waardoor het jaarlijks onderhoud voor
deze molens verzekerd werd. Het herstel van laatstgenoemde molen mag voor een belangrijk
deel op het conto van de jonkheer geschreven worden. Ook voor de Skarren Moune te
Scharsterbrug deed hij belangrijk werk waarna hij samen met wethouder Oud de vang van de
gerestaureerde muonts lichtte op 13 november 1987.
Onder zijn bezielende leiding kwam véél tot stand en hij deed het met graagte, want zo zei hij
eens: “Het leuke is dat je al die vrijwillige zaken beleeft met mensen die je toevallig eens
tegenkomt…” Gelukkig deden die situaties zich meermalen voor en de mensen waarmee hij –
om met de woorden van wijlen voorzitter Anne Bokma te spreken – wonderen wist te
verrichtten, waren vaak door hem geïnspireerd en gemotiveerd.
De laatste jaren van zijn werkzame bestuursleven waren echter de moeilijkste. Hij moest
verpleegd worden in een verpleeghuis. Na daar 2 ½ jaar liefdevol te zijn verzorgd overleed hij
op 87-jarige leeftijd. De crematie vond in kleine familiekring plaats.
In Jhr. Tjalling Aedo Johan van Eysinga verliest de molenwereld een sympathiek en
deskundig molenstrijder wiens verdiensten voor eeuwig in het Friese landschap zijn
geworteld. Daarvoor moeten we hem buitengewoon dankbaar zijn.
Gerben D. Wijnja

Nieuws van Stichting De Fryske Mole
door secretaris A. Cramer
Molen Baburen bij Tjerkwerd
Op 10 januari van dit jaar heeft de stichting opdracht gegeven aan Bouwbedrijf Hiemstra uit
Tzummarum om met de restauratie van de Babuurstermolen te Tjerkwerd te beginnen. Net
voor de “bouwvak” op 12 juli kon het werk worden opgeleverd.
Reeds in 1994 had de minister van O.C.W. de subsidiabele restauratiekosten voor de molen
tot een bedrag van f 24.719,- goedgekeurd. Helaas moest er 8 jaar worden gewacht voordat de
financiering van dit werk helemaal rond was.
De molen kreeg een compleet nieuwe staart.
Molen Kramer te Goutum
Ook deze restauratie en verplaatsing kon eindelijk voor de bouwvak worden afgesloten.
Alleen de grond om de molen moet nog worden opgehoogd en er moet nog een vriendelijk
hek om heen om het vee op afstand te houden.
De molen staat op het terrein van de proefboerderij “ Nij Boschma Zathe” onder Goutum. Het
officiële adres voor de liefhebbers is nu: Molen Kramer, p/a Boksumerdyijk 11, 9084 AA
Goutum. Wilt u de molen eens bekijken, maak dan een afspraak met de molenaar de heer Tj.
Talsma, Bredijk 175, 9088 BW Wirdum.
Onderhoudssubsidies
De Hollandsche Molen uit Amsterdam heeft zich bij brief van 1 juli 2002 gericht tot alle
moleneigenaren en –organisaties over de voortgang van het verzoek om de
onderhoudssubsidies van wind- en watermolens in ons land aanzienlijk te verhogen. Wat dit
voor uw organisatie voor dit jaar nog kan betekenen leest u hierna.

Onderhoudssubsidies
In mei van het vorig jaar heeft De Hollandsche Molen zich tot de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg gewend met het verzoek de onderhoudssubsidies van wind- en
watermolens in ons land aanzienlijk te verhogen. Tot onze grote vreugde reageerde de
Rijksdienst positief op dit verzoek en in het najaar ontvingen wij bericht dat in principe
besloten was de onderhoudssubsidies te verdubbelen. Het zou echter nog enige tijd duren
alvorens de betreffende regeling – het Besluit Rijkssubsidieregeling Onderhoud
Monumenten (BROM) – aangepast zou worden. In het novembernummer van ons blad
Molens hebben wij het molenveld hieromtrent geïnformeerd.

A

anvankelijk zag het ernaar uit dat het BROM medio mei aangepast zou zijn. Door
verschillende oorzaken – o.a. de val van het Kabinet Kok en de verkiezingen – komt
naar verwachting het voorstel tot wijziging van het BROM pas in de zomer in het
kabinet aan de orde. De regeling zal dan waarschijnlijk in het najaar formeel bekrachtigd
worden. Aangezien het onderhoudsjaar 2002 dan vrijwel achter ons ligt, heeft de RdmZ
besloten in de RdmZ-nieuwsbrief van augustus/september bijgaand artikel over de verhoging
van het subsidieplafond te publiceren. Gelet op de verschijningsdatum van de nieuwsbrief en
het feit dat niet alle moleneigenaren deze publicatie ontvangen, is met de dienst afgesproken
dat De Hollandsche Molen de tekst van het artikel nog voor de zomer onder de aandacht van
de moleneigenaren en molenorganisaties in Nederland zou brengen.

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg bevestigt in het artikel de verdubbeling van de
subsidies: het maximale subsidiabele onderhoudsbedrag wordt € 6.808,- per molen, waarin
een subsidie van 50% wordt toegekend met een maximum subsidiebedrag van € 3.404,-. In
oude guldens omgerekend: u kunt als eigenaar maximaal ƒ 7.500,- subsidie van de
rijksoverheid ontvangen als u ƒ 15.000,- aan onderhoud per molen uitvoert. Verder is van
belang te wijzen op het opheffen van het onderscheid tussen draaiende en niet-draaiende
molens. Tenslotte wordt in het artikel duidelijk dat de verhoging reeds het subsidiejaar 2002
betreft (aanvragen in te dienen vóór 1 april 2003).
Van verschillende kanten is ons gevraagd hoe hard de toezeggingen van rijkswege zijn. De
inhoud van de wijzigingen is nu duidelijk. Formeel gesproken is de verhoging echter nog niet
beklonken. Het nieuwe kabinet zou deze aanpassing niet door kunnen laten gaan; het besluit
zou ook te laat genomen kunnen zijn om betrekking te hebben op het onderhoudsjaar 2002.
Beide mogelijkheden zijn niet waarschijnlijk, maar evenmin uit te sluiten. Het is dan ook aan
u als eigenaar om te besluiten of u vooruitlopend op een definitief formeel besluit dit jaar
meer onderhoud aan uw molen(s) laat uitvoeren. De Hollandsche Molen zelf doet dat wel
voor haar 12 molens.
Met de verdubbeling van de rijkssubsidies is de verbetering van het onderhoud aan molens
echter niet afgerond. Van belang is wat provincies en gemeenten doen. In september zal De
Hollandsche Molen met de provinciale molenorganisaties overleggen op welke wijze het
beste de provincies benaderd kunnen worden met het verzoek hun onderhoudssubsidies ook
substantieel te verhogen. Verder adviseren wij u als eigenaar uw eigen gemeente(n) te
benaderen met een vergelijkbaar verzoek. Via ons blad Molens, bijeenkomsten als de
molencontactdag en nieuwsbrieven als deze houden we u op de hoogte.
L.M. Endedijk, directeur De Hollandsche Molen

VERHOGING SUBSIDIEPLAFOND VOOR
ONDERHOUD MOLENS
(BESLUIT RIJKSSUBSIDIËRING ONDERHOUD MONUMENTEN 1997)
Onder het voorbehoud dat de desbetreffende wijziging in de regelgeving door het Kabinet en
de Tweede Kamer (op tijd) zal worden aangenomen, wordt overwogen het subsidieplafond
voor het onderhoud aan molens uit te voeren in het jaar 2002 in positieve zin aan te passen.

D

oor de jaren heen hebben molens steeds een bijzondere positie ingenomen binnen de
monumentenzorg en binnen de Rijksdienst.
De reden hiervoor ligt in het feit dat de groep als zodanig een redelijk overzienbare
en compacte cluster van kwetsbare objecten vormt; momenteel omvat het
monumentenbestand 1.186 beschermde molens.
Van deze bijzondere positie wordt blijk gegeven door het reeds in 1961 ontstaan van een
aparte onderhoudsregeling voor molens, ver voor het in leven roepen van iets vergelijkbaars
voor ook andere categorieën van beschermde monumenten, hetgeen pas 20 jaar later het geval
zou zijn.
De maxima zijn voor molens in vergelijking met andere categorieën van objecten aan de
krappe kant.

Sinds jaar en dag wordt bij de toepassing van regelgeving bovendien onderscheid gemaakt in
in-bedrijf-zijnde en in niet-in-bedrijf- zijnde wind- en watermolens (Brom art. 3, lid 3 g en h),
ook wel in de volksmond draaiend en niet draaiend genoemd.
Uit onderzoek is gebleken dat dit onderscheid niet meer uit deze tijd is.
De grootste dreiging uit de begintijd (verbouwingen tot een wezensvreemde bestemming) is
geweken.
Algemeen worden molens gewaardeerd en als een onlosmakelijk onderdeel van het stads- en
dorpsgezicht gezien; de eigendomsverhoudingen zijn tegenwoordig redelijk stabiel (ruim 2/3
deel bevindt zich in vaste handen bij stichtingen of verenigingen en gemeenten of
aanverwante instellingen.
Dankzij de inzet van vrijwillige molenaars draait ruim 2/3 deel van het molenbestand op
regelmatige momenten, ook in die gevallen dat niet direct sprake is van het produceren van
graan of het verzetten van water.
Om deze redenen zal bij het vaststellen van de maxima subsidiebedragen voor molens niet
langer worden vastgehouden aan het onderscheid van in bedrijf zijnde en niet als zodanig in
bedrijf zijnde objecten.
Voorts is het maximum subsidiebedrag voor het onderhoud van molens in vergelijking met
dat voor andere categorieën van monumenten achtergebleven; hier geldt in zekere zin de wet
van de remmende voorsprong.
Voor boerderijen en schaapskooien met een rieten dak in gebruik zijnde ten behoeve van een
agrarisch bedrijf geldt een maximum subsidiebedrag van € 5.672; ongeveer de helft van het
molenbestand is eveneens met riet gedekt, de gemiddelde molen en een gemiddeld
boerderijdak ontlopen elkaar daarbij niet zoveel.
Inzicht in de met het onderhoud molens gemoeide maximum subsidiebedragen (voorzover het
de categorie draaiend betreft) geeft vanaf 1961 het volgende beeld:
Bedragen in Euro
Jaar
Max.
subsidiabel
bedrag
1961
455
1968
680
1973
1.023
1981
1.363
1985
2.269
1997
3.404
2003
6.808 (voorstel)
Bron: RDMZ (afd. Molens)

Max.
subsidie
bedrag
182
272
409
545
908
1.702
3.404 (voorstel)

Max.
drempel
bedrag
-11
22
45
68
136
272 (voorstel)

Gelet op de gemiddeld optredende onderhoudskosten in de praktijk van ca. € 6.800 en de
onvoldoende compensatie vanaf 1961 voor inflatie ligt een tussentijdse verhoging van het
maximum subsidiebedrag in de rede, onder gelijktijdige verhoging van het
maximumdrempelbedrag.
Conform de systematiek van het Brom zullen de desbetreffende bedragen in beginsel voor het
eerst van toepassing zijn op de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden over het jaar 2002, in
te dienen vóór 1 april 2003.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij het hoofd Instandhoudingstechnologie ir. E.J.
Nusselder, tel. 030-6983273

Geslaagde vrouwen
Een zaterdagmorgen in juli – de molen staat lustig op het zuiden te draaien. Het is nog koel
en grijs, maar ik kan wel buiten op het molenerf zitten met m’n bezoeksters: de pas
geslaagde mûnderkes Jet Sandberg en Lidwien Rietveld. Ze zijn hierheen gekomen om
geïnterviewd te worden voor De Utskoat. Ik hoop een beeld te kunnen schetsen van hun
ervaringen en hun intenties met betrekking tot onze molenwereld.

A

l gauw hebben we een leuk gesprek; we herkennen veel in elkaars belevingen. Zoals
de schroom die we aanvankelijk hadden om in een tot voor kort nog zo’n echte
mannenwereld te stappen – zou men ons vrouwen wel accepteren? Zouden die
mannen niet denken van: “daar heb je weer zo’n type dat zonodig stoer wil gaan doen” of zo
iets dergelijks? Maar de reacties bleken reusachtig mee te vallen.
Jet en Lidwien (en ook ikzelf destijds) werden heel plezierig ontvangen als leerling-molenaar.
Ze zijn mede daardoor erg gaan houden van de gemoedelijke sfeer en de manier van omgaan
met elkaar die doorgaans op de molen hangt. Zoals Jet zei: “Ik heb er nieuwe soorten van
vriendschap opgedaan.”
Trouwens ook in de niet zo leuke dingen vonden we elkaar, zoals de kou waar we (speciaal
als vrouw blijkbaar) zo’n last van konden hebben. Maar laat ik de vragen en antwoorden eens
mooi één voor één behandelen. Allereerst wou ik wel eens weten wat Jet en Lidwien daar de
week zoal doen, en of dat een link heeft naar de molenhobby.
Nu, Lidwien werkt als adviseur wet voorzieningen gehandicapten, wat een stressvolle baan is,
mede omdat er een grote productiesnelheid wordt geëist. De molen is dan een zeer welkome
ontspanning, “een onthaaster,” zegt ze zelf, “want terwijl in mijn werk alles strak gepland
moet, is het werken met een molen afhankelijk van weer en wind, heeft dat meer een
spelelement. Vroeger lag dat natuurlijk heel anders!”
Jet heeft al drie grote dochters, die hun eigen pad gaan. Zij werkt nu 32 uur per week in eeen
Karwei-winkel: “een verantwoordelijke post, maar ik kan het vrij ontspannen doen en het is
gewoon een leuke baan.”
Waarom?
Dan komen we natuurlijk al gauw op de vraag: wat spreekt je aan op de molen en waarom?
Voor Lidwien is dat dus vooral het niet-maakbare ervan. Ze vertelt hoe ze vier jaar geleden in
Drylts kwam te wonen: “en al snel wipte ik graag even aan op De Rat. De techniek en het
mechaniek van deze houtzaagmolen boeiden me erg. Na weer eens een rondleiding
meegemaakt te hebben bij zo’n bezoek aan De Rat, vroeg ik Simon Jellema (de molenaar,
red.) voorzichtig of vrouwen ook wel mee mogen doen aan de molenaarsopleiding. Simon
reageerde met een grapje: “Er is niet eens een naam voor een vrouwelijk molenaar, dus wat
denk je nu wel?!” Natuurlijk was ik welkom en zo begon ik aan de opleiding met praktijk op
De Rat en voor de theorie ging ik naar speciale avonden daarvoor op ’t Lam in Woudsend.”
En hoe Jet ertoe kwam om de opleiding tot vrijwillig molenaar te gaan doen?
Jet: “Ik las over de 1e Friese Molendag en dat er nieuwe molenaarsleerlingen werden
gevraagd. Dat leek me echt iets voor m’n man Dick. We gingen samen kijken bij Lourens
Sierkstra (molenaar van De Onderneming te Witmarsum, red.). We hadden trouwens altijd al
belangstelling voor molens en gingen geregeld met de kinderen bij molens kijken. In

Witmarsum vond ik het zelf allemaal ook heel leuk en omdat we wel weer eens iets samen
wilden gaan doen, werden we samen leerling op “De Onderneming”.”
De leuke dingen
Wat is hen vooral bijgebleven? Nu, dat is nogmaals de kou…En van de leuke dingen?
Lidwien: “Ik vind het zo mooi van een industriemolen dat die iets maakt. Zo’n molen is zó
slim gebouwd, maar tegelijk zo éénduidig. En ik heb nu bijvoorbeeld een eigen gezaagde
vloer in huis.”
Jet: “Die allereerste keer dat er door mijn handelen meel in de zak gleed, vond ik fantastisch!
Hetzelfde geldt voor het water dat door de poldermolen bruiste, waar ik voor het eerst
verantwoordelijk voor was!”
Wat vonden de froulju van de opleiding? Beiden genoten doorgaans erg van de gezellige
praktijkuren. Verder hebben ze grote waardering gekregen voor hun leermeesters en vinden ze
het geweldig dat die er zoveel tijd en energie in steken. Zoals ook op de theorie-avonden in
Woudsend.
Jet: “Nadat ik mijn eerste examen verprutst had (het was een echte sofdag), ben ik die
theorie-avonden met Kees (Notenboom) en Simon (Jellema) ook gaan volgen. Dat vond ik al
snel echt fijn: zo met elkaar. Ik leerde er om de zaken beter te benoemen en om de termen
makkelijker te hanteren, zodat ik er beter over kon praten.”
Lidwien: “Ik vind het echt heel belangrijk en goed dat het examen streng is. Als je slaagt
betekent dat dat je een grote verantwoordelijkheid aan kunt. Dat heb ik steeds erg serieus
genomen.”
Toekomstplannen
We komen bij de toekomstplannen nu het diploma binnen is. Zowel Lidwien als Jet gaan nog
regelmatig en graag terug naar hun lesmolen, vooral om de mensen daar. Verder heeft Jet een
“eigen” spinnekop: “Ik draai graag op m’n vrije middag op Fatum. Verder hebben Dick en ik
ook de sleutel gekregen van de kleine muonts Langwert.(bij Winsum red.) Beide zijn
gemakkelijk te befietsen van mijn huis uit. En ik ga een theoriecursus opzetten, voor één keer
in de veertien dagen voor de nieuwe leerlingen van Lourens Sierkstra. Nog een leuk plan is de
molen van Achlum. Dat is nu nog een stomp, maar in 2004 begint de restauratie. Stel je voor
dat het woonhuis dat daarbij staat ook nog eens vrijkomt…..!”
Ook Lidwien hoop op de toekomst voor een molenstomp: die van Uilensprong bij De Tijnje,
niet ver van haar huis. Maar: “Dat plan staat nog echt in de kinderschoenen. Het lijkt me erg
leuk om daar dan ooit voorlichting te geven en /of excursies. Ook heb ik contact opgenomen
met It Fryske Gea om eens te praten over het bedienen van de tjasker in De Deelen. Verder
lijkt het me ook erg mooi om eens te inventariseren voor welke molens nog molenaars nodig
zijn en dan te assisteren bij het vinden van de juiste persoon op de juiste molen! Ik vind het
trouwens ook leuk om diverse molens te bezoeken, vooral nu ik m’n speldje heb. Daarvóór
was ik eigenlijk te bescheiden om er mee aan te komen dat ik zelf haast molenaar was. Nu
durf ik echt mee te praten en geniet daarvan.”
Hiermee besluit ik mijn vraaggesprek. Ik hoop en wens van harte dat de durf om mee te
praten en op plannen aan te gaan en uit te voeren blijft, en dat deze vrouwen er iets moois van
zullen maken. Als vrouw mee te mogen doen in de molenwereld is mooi, maar het is ook
mooi (en goed!) dat er vrouwen zijn die het daadwerkelijk doen!.
Hiltsje Feenstra

Molen ‘Swarte Prinsch’ na ruim 40 jaar weer in werking
Tytsjerk –Monniksmolen ‘Swarte Prinsch’, gelegen aan het Alddiel te Tytsjerk, heeft na
ruim 40 jaar stilstand de eerste draaiuren er weer op zitten.

D

it heuglijke feit wilden de huidige eigenaars, Henk en Marja Veerdig, natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan en daarom hadden zij zaterdag 20 juli jl een aantal
mensen uitgenodigd aanwezig te zijn bij het officiële ‘lichten van de vang’ (ofte wel:
remmen los!). Deze handeling werd verricht door de 11-jarige Catrinus Veninga, een
achterachterkleinzoon van de eerste molenaar van genoemde molen, en de heer Arend
Castelein, vrijwillig molenaar te Menaldumadeel, alwaar de huidige molenaar Henk Veerdig
ook zijn opleiding tot molenaar heeft gevolgd.
Nadere info
Voorafgaande aan het weer kunnen draaien zijn de laatste drie jaren door de huidige eigenaars
diverse ingrijpende en voor het draaien noodzakelijke werkzaamheden verricht, zoals het laten
aanbrengen van een geheel nieuwe reminstallatie, het plaatsen van kruipalen, het opnieuw laten
stellen van de wiekenas en het aanbrengen van diverse kleine onderdelen op en rond de molen
die voor het weer kunnen draaien onontbeerlijk waren. Heel veel dank zijn zij dan ook
verschuldigd aan Bouwbedrijf Hiemstra te Tzummarum, met name de heer Durk Posthumus die
aldaar werkzaam is bij de afdeling ‘Molens’, en de heren Arend Castelein en Waling Hofkamp,
vrijwillig molenaars bij de Stichting Molens Menaldumadeel.
De voormalige poldermolen draait nu ‘voor de prins’, dat wil zeggen dat de molen geen vijzel
meer aandrijft zoals tot voor 1959 het geval was om het overtollige water uit de polder te kunnen
lozen op de boezem. De vijzel en andere aanverwante onderdelen zijn in de zestiger jaren uit de
molen gesloopt ten behoeve van het creëren van enig woongenot.
De huidige molenaar Veerdig heeft het voornemen om elk weekend, afhankelijk natuurlijk van
de windrichting en de -snelheid, de molen minimaal een paar uurtjes te laten draaien.
Tytsjerk, 22 juli 2002

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
Molen Lonjé is weer klaar
96. Bolsward - De karakteristiek poldermolen Lonjé, gelegen aan de A7 bij Bolsward is door
bouwbedrijf Hiemstra gerestaureerd. De kap is nagekeken evenals de staart en het gevlucht. We
berichtten daar al over in ons vorig nummer zodat we voor details daar naar verwijzen.
Hieronder ziet u de molen weer in volle glorie prijken. Molenaar Boon krijgt bij de bemaling
assistentie van de Fryske mounder Maye Teernstra uit Bolsward. De zeilen zijn er nog niet, maar
zodra de molen weer eens onder zeil staat te malen zullen we niet nalaten deze mooie molen in
ons blad vast te leggen.

Oudkerker molen weer draaivaardig
37. Oudkerk - Na ruim twee maanden buiten bedrijf te zijn geweest, is de Oudkerker molen
vanaf 17 augustus weer in bedrijf.
Molenmaker Jellema uit Burdaard heeft in opdracht van de eigenaar, Wetterskip
Lauwerswâlden, de molen weer helemaal "bij de tijd" gebracht.
Naast het aanbrengen van een nieuwe lange spruit zijn de roeden doorgehaald en ontroest en
is de molen van een nieuw verfje voorzien.
Oudkerk kan weer trots zijn op zijn molen.

De Bovenkruier in Fryslân
De kap van een bovenkruier nader beschouwd (1)
En ook Het Molenbehoud nog een stukje nader beschouwd

Schalsumer molen op NMdag 2002 (foto GDW)

In een tweetal eerdere stukjes bespraken we een aantal zaken rondom het achtkant. De
vaststaande romp (in Fryslân was dit bijna altijd het achtkant), het kruiwerk en de kruibare
kap vormden tezamen een uitgekiend systeem waarmee men van alles kon aandrijven. De
molen is zeker geen Nederlandse uitvinding, maar met de bovenkruier hebben de bewoners
van de Lage Landen destijds een zeer universele en tegelijk doelmatige molenvorm
ontwikkeld.

In dit nummer zetten we onder meer op een rijtje wat in elke kap zeker tot stand moest
worden gebracht.
De vijf beschreven
functies (of beter:
‘functie-groepen’)
behoorden tot de
standaarduitrusting van
elke
bovenkruierkap.
Eigenlijk tot de
standaarduitrusting van elk
kruibaar ‘bovendeel’ van een
molen waarvan
de aan te drijven
werktuigen niet
meekruiden.
Andere
molentypen
hebben echter een
geheel ander
‘DNA’. De
opbouw van hun
kruibare
‘bovendeel’ is
wezenlijk anders
dan de kap van
een bovenkruier.
Elke hoofdvorm
vraagt een eigen behandeling.
Het afwijkende openbaart zich niet alleen in de constructie, maar ook in de bediening en
het beheer. Voorbeeld: De vangconstructie van een spinnekop en het bedienen daarvan zijn
totaal anders dan bij een wipmolen. De per molen unieke en specifieke kenmerken maken
de fascinatie nog groter. Je komt er steeds weer achter dat er veel te ontdekken valt. Een
brijpot met daarin van alles en nog wat onthoudt je van de kern van de zaak. Degenen met
wat Fingerspitzengefühl hebben inmiddels allang ontdekt waar de essentie ligt. Zij doorzien
dat we niet met molens draaien (1), maar dat we cultuurmonumenten behouden (2).
Een kap vanuit de bouwkunde versus de kap van een bovenkruier
De term ‘kap’ heeft vanuit een bouwkundige invalshoek een andere betekenis dan bij een
bovenkruier. De kap van een normaal gebouw sluit in samenspel met de wanden van dat
bouwwerk een bepaalde ruimte van de buitenwereld af. Het creëert zo een eigen plek en weert
ongewenste invloeden: het klimaat, omgevingsfactoren en (natuurlijke) bedreigingen.
Een molen was niet alleen een gebouw om een afgesloten (werk)ruimte te creëren. Het was
vooral een werktuig. Het staande werk was het raamwerk dat aan het gaande werk plaats
bood. Ook de molenkap moest aan specifieke molentechnische onderdelen plaats bieden.
Lagering bovenas. De kap van een bovenkruier was ten eerste drager van het halslager en het
penlager waarop de bovenas draaide. Deze twee lagerpunten namen de radiale (vooral
verticale) krachten van de bovenas met gevlucht en bovenwiel op, maar de pen droeg ook de
axiale belasting af op de kapconstructie. De kap had met het opvangen van deze twee
lagerpunten dus vooral een belangrijke werktuigbouwkundige functie. De bovenas droeg op
zijn beurt de door de askop gestoken roeden van het gevlucht.
Kruiwerk. De kap diende in onze contreien vanwege sterk wisselende windrichtingen
kruibaar te worden uitgevoerd. Dit gaf de kap in wisselwerking en in samenspel met het
inwendige kruiwerk, de veelal aanwezige staart en de molenromp zijn specifieke
werktuigbouwkundige ontwerp. Als we uitgaan van een 19e eeuwse Friese poldermolen, dan
kunnen we stellen dat het gehele achtkant louter voor het dragen van de kruibare kap en dus
“het kruibare gevlucht” werd opgericht. De bovenas met daaraan het gevlucht moest immers
op een bepaalde hoogte worden gedragen: het ‘polderachtkant’ had men als ruimte, als
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gebouw, verder niet nodig. Enkel een schroef moest worden aangedreven om daarmee het
polderpeil te kunnen beheersen.

De noodzakelijke functies ‘in en aan’ de kap
‘Stilzetten en borging’. De derde functie van de kap was het opvangen van de krachten van
de vang en het huisvesten van dit belangrijke stuk werktuigbouwkundige molentechniek.
Maar ook de onderdelen waarmee de vang werd belast, geleid of bediend, zoals ezel,
vangbalk, rijklamp en vangstok moesten in of aan de kap worden geconstrueerd. Dit gold ook
voor de pal (of in bijvoorbeeld Zuid-Holland: de kneppel).
Lagering boveneinde koningsspil. De vierde werktuigbouwkundige functie die de kap
vervulde was het opvangen van het lager van het boveneind, het tapijzer van de koningsspil.
Die koningsspil moest bij een bovenkruier immers altijd worden aangedreven. Ongeacht wat
de functie van de molen was. In theorie kon de koningsspil een maalspil zijn van een
korenmolen met één maalkoppel, net als bij de oervorm der bovenkuiers: de allereerste
torenmolens. Maar ook de maalspil van die torenmolens werd uiteraard in het hart van de
molenromp geplaatst en moest aan de bovenkant in de kapconstructie worden gelagerd. Qua
principe geen verschil dus.
We hebben de kap van een bovenkruier geanalyseerd op zijn werktuigbouwkundige functies.
We zijn daarbij gekomen tot een viertal hoofdzaken die daar gebeurden of die daar technisch
moesten worden georganiseerd en de benodigde “organen” die dat allemaal mogelijk
maakten. Het weren van ongewenste invloeden van buitenaf is hierbij nog niet genoemd.
Sterker: het staande werk van de molen (romp, kruiwerk en kap) werd juist gebouwd om een
invloed van buitenaf op te vangen en te benutten. Wind werd omgezet in een zo continu
mogelijk draaiende beweging en de energie werd mechanisch benut. Een molenkap was in
essentie niet een onderdeel van een gebouw, maar was -wederom- een onderdeel van een
werktuig. Toch was het ook voor een molenkap met daarin het vele ‘fijne’ houtwerk uiteraard
een vereiste dat het inwendige droog bleef.
Regendichting. Daarom gold als vijfde hoofdfunctie dat de kap regenwater moest keren.
Eindelijk kap vanuit zijn bouwkundige betekenis. Echter, ook hier speelde de
werktuigbouwkundige functie een doorslaggevende rol: namelijk wat betreft de vormgeving.
Een groot onderdeel in de kap was het bovenwiel met daaromheen gedrapeerd de vang.
Bovenwiel met vang bepaalden veelal de maximaal benodigde ruimtelijke afmeting.
Daarnaast moest de kap vanuit de wens tot een soepele windafvoer tegelijk een
‘gestroomlijnde’ vorm krijgen. De kap, maar eigenlijk ook de romp, moest de luchtstroom
met zo weinig mogelijk weerstand kunnen laten passeren. Gelijk een vis zich soepel door
water kan voortbewegen. Sommige binnenkruiers in Noord-Holland kun je zonder schroom
‘dikkop’ noemen. Het binnenkruien (een variant op kapfunctie 2) vroeg nu eenmaal de nodige
ruimte. Doch geen staartwerk betekende over de jaren gerekend lagere exploitatiekosten.
Bijna alles zat bij de binnenkruiers tegen weer en wind beschermd onder hun brede muts.
De onderdelen vormden per geval een specifieke molen
De kap als geheel was vormgegeven vanuit de daarin noodzakelijke werktuigbouwkundige
“organen”, de daarvoor noodzakelijke constructieonderdelen en de regendichte afdekking. Er
waren per streek verschillen qua uitvoering of qua plaats van de constructieve onderdelen en
de regendichte afdekking. Maar ook afwijkingen qua plaats of qua uitvoering van de
werktuigbouwkundige “organen”: de lagering van de bovenas, het kruiwerk, de vang c.a. en
de lagering van het boveneind van de koningsspil. Ook als we ons beperken tot de Friese
bovenkruier zijn per geval variaties te ontdekken. Zelfs als het hoofdontwerp volgens de
‘streekstandaard’ was uitgevoerd. De handtekening van de maker annex ontwerper was

medebepalend en die maker was destijds alles behalve een robot. Molenbouw was niet een
industrieel proces. Het eindproduct, een molen, was het resultaat van het ambachtelijke
vakmanschap van de molenmaker en het ‘recept’ zoals dat was voorgeschreven in het
eventuele bouwbestek. Ook het ambacht van de smid was onmisbaar. Hij vervaardigde de
benodigde smeedijzeren onderdelen. Elke molen kreeg bij zijn totstandkoming derhalve zijn
eigen specifieke ‘DNA’ en daaruit zijn eigen ziel en identiteit mee. Die identiteit veranderde
bij eventuele latere wijzigen aan een molen. Sommige exemplaren hebben tijdens hun
vroegere economische loopbaan meerdere gedaantes gekend. Zij kennen daaruit diverse
bouwsporen (de zogenaamde historische gelaagdheid van het object).

Achtkant, kruiwerk en de kruibare kap vormden tezamen een zeer bruikbaar systeem ter
aandrijving van wat dan ook. De 19e eeuwse Friese poldermolen had men als gebouw
verder in zijn geheel niet nodig. Enkel een schroef moest worden aangedreven en een
"kruibaar uitgevoerd gevlucht" moest ter ashoogte worden gedragen. Ingeval van een 19e
eeuwse Friese veenpoldermolen werd de ruimte in het achtkant wel vaak praktisch benut.
In veel van die Friese veenpoldermolens werd de molenaarswoning gesitueerd. Afgekeken
van het westen van het land, alwaar men al veel eerder en meer frequent in poldermolens
woonde. (foto Popke Timmermans)
Een uitgekiend aandrijfapparaat
Het assortiment dat Gamma en consorten ons nu leveren als we de ‘creaties’ van hobby-Bob
van Klussen & Wonen willen namaken, kende de molenmaker in zijn tijd niet. De
molenconstructies spreken dan ook een andere taal. Een taal die voortsproot uit de
bouwtechnische praktijk in die tijd en die gold in een bepaalde context. Nadere beschouwing
leert ons die taal steeds beter te verstaan en te waarderen. Op het eerste gezicht komt het

geheel op de tegenwoordige toeschouwer nogal nostalgisch over - vooral als hij de taal niet
verstaat. Het geheel is destijds echter niet tot stand gekomen omdat men dat toen zo ‘mooi’
vond. Het geheel was per geval een verzameling onderdelen waarbij functie, specifieke eisen
en (streek)gewoonten, maakmethode, constructie en de geëigende vorm een rol speelden en
op elkaar waren afgestemd. Een onderdeel stond in dienst van het geheel. Al maakte men niet
alles om nu te begrijpen redenen: kijk als voorbeeld naar de vragen rondom het waarom van
de derde bintlaag van het noordelijke ‘polderachtkant’ (Utskoat 105).
Maar over het algemeen was (bijna) niets decoratie. Die puurheid, dat is pas mooi! Dat vinden
we ook terug in de kap van een bovenkruier met de daarin ondergebrachte primaire
molentechnische zaken.
De kap van een bovenkruier was dus eerder een uitgekiend ‘aandrijfapparaat’ dan een
regendichte afsluiting van een gebouw. Een volgende keer meer over praktische aspecten
omtrent de kap. Dit in de reeks over ‘De Bovenkruier in Fryslân’.

Een kijkje in de kap van poldermolen Lonjé (foto Gerben D. Wijnja)

Ter afsluiting, en als vervolg op de inleiding, enige positief bedoelde opmerkingen ter
inspiratie (update en ter herinnering):
Draaien met een molen (1) wordt veel leuker als daarbij ook wordt aangeleerd en
aangemoedigd om te ontdekken hoe je in dat geval het specifieke cultuurmonument kan
behouden (2). Dat is de doelstelling immers.
De kwalificatie om een molen te kunnen bedienen/beheren ligt niet in het kunnen oplepelen
van zoveel mogelijk feitjes. De essentie, hetgeen waar het om gaat bij het bedienen/beheren
van een molen, komt juist naar voren bij het leren begrijpen per molentype (of in een later

stadium per molenfunctie). Alle daarbij relevant zijnde aspecten en moeilijkheden passeren
dan –juist dan!- de revue. Eenvoudig durven zijn is niet hetzelfde als vervallen in simpelheid.
De volgende ingrediënten zijn per situatie van belang:
algemeen: kennismaking met molens: inleiding over typen, functies en materialen;
algemeen: weerkennis en veiligheid;
algemeen: zeilhandelingen Oudhollands gevlucht;
ARBO-aspecten (ACTUEEL!) bij dat molentype;
bedieningsvaardigheden voor dat molentype;
aspecten omtrent het dagelijkse beheer van dat molentype;
kennis over constructie en streekkenmerken en/of bijzonderheden van dat molentype.
De verschillende molentypen zijn: spinnekop, muonts, bovenkruier, binnenkruier,
standerdmolen, wipmolen, paltrok, watergedreven molen en windmotor.
De verschillende molenfuncties zijn: korenmolen, houtzaagmolen, oliemolen. Poldermolen is
standaard bij het betreffende molentype.
Ingeval van een brijpotje met daarin van alles en nog wat krijg je door de troebele en
onophoudelijke stroom aan bijzaken nooit de gelegenheid om de feitelijke smaak te kunnen
proeven - en te pakken te krijgen. Waar het om gaat in dat geval en wat jezelf in de praktijk
wilt gaan doen, komen niet of nauwelijks aan bod. Bij een gedifferentieerde aanpak wel. Ook
ARBO-technische zaken (ACTUEEL) kunnen dan per geval duidelijk worden toegelicht en
gedemonstreerd.
We kunnen bij een integrale aanpak, waarbij elke specifieke molen centraal staat, op generiek
niveau gelijk inzichtelijker aangeven wat in de toekomst nodig is aan menskracht,
kennisoverdracht, bouwhistorisch onderzoek, ambachtelijk vakmanschap (vakbekwame
restaurateurs), biotoopbeleid en geld om die molen op hoogwaardige wijze in stand te kunnen
houden, te bedienen en te presenteren aan het publiek.
U heeft het al eens eerder gehoord: van aanbodgestructureerd naar vraaggestructureerd!
Frank Terpstra

Mallemolenfeest trok 500 bezoekers
Vrouwbuurtstermolen Het
Mallemolenfeest
is
teruggekeerd
bij
de
Vrouwbuurtstermolen. Vele
jaren geleden was dit een
ware publiekstrekker. De
molen fungeerde daarbij
als belangrijke trekpleister.
Om ook bij slecht weer
het publiek te gerieven werd
na
enige
jaren
uitgeweken
naar
de
Frieslandhal
in
Leeuwarden. Daar is op een
gegeven moment het evenement van de agenda gehaald. Dat zinde Jan Huizinga van
restaurant De Molen niet. Hij wilde het feest terughalen naar Vrouwbuurtstermolen. En dat
gebeurde. In juli van dit jaar werd voor de derde keer het Mallemolenfeest gehouden. De
organisatie sprak van een sfeervol feest maar het aantal bezoekers was teleurstellend. Er
waren maar liefst veertig marktkramen bij de molen opgesteld. Het tegenvallende bezoek
werd geweten aan het warme weer. “Volgend jaar komt er zeker weer een Mallemolenfeest,”
zo verzekerde Huizinga. Als wij het dan tijdig weten kunnen we het opnemen in de
activiteitenagenda van dit blad.

Originaliteitsprijzen
Een monument is een overblijfsel uit een vervlogen tijdperk: het vertelt over een
bepaald moment op die plaats. Veel objecten, juist ook veel molens, zijn in verschillende
periodes gebouwd, verbouwd, gebruikt en/of verplaatst. Die gevallen dragen dan ook
informatie over verschillende momenten. De per molen te ontdekken bijzonderheden
zijn juist de krenten uit de pap. Zij geven smaak en zij bepalen de smaak. Hieronder een
definitie van het begrip ‘originaliteit’ en welke inhoud we er aan zouden kunnen geven
in het molenbehoud.
Wat is ‘authentiek’ of ‘origineel’?
‘Origineel’ is de situatie die is ontstaan tijdens de bouw en gedurende de diverse
gebruiksperioden van een specifieke molen.
Een ‘originele’ situatie is herkenbaar aan zichtbare gebruikssporen en bestaat –indien
aanwezig- uit historische lagen van de verschillende gebruiksperioden. Dit laatste betreft
aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen van elementen. Aspecten die de keuzes
beïnvloedden waren onder meer: de technische ontwikkelingen, de gevraagde functie, de
bouwlocatie (afhankelijk van de toenmalige infrastructuur, eigenaarsituaties, etc.), de
streekgebonden “architectuur”, de beschikbaarheid van materialen en secundaire delen en de
gebezigde bouwtechniek en maakmethode. Soms stroken ‘originele molens’ niet met de
‘logische’ situatie die je vooraf verwachtte daar aan te treffen. Dergelijke situaties zijn
bijvoorbeeld het gevolg van armoedige omstandigheden, irrationele keuzes of toevalligheden.
De combinatie van alle aanwezige ‘originele’ -en tegelijk zeer kwetsbare!- eigenschappen
geeft het betreffende object zijn ‘ziel’ en ‘identiteit’. Kortom: zijn cultuurhistorische waarde.
De tijd waarin met veel vernuft en volharding molens werden ontwikkeld voor een technisch
probleem of als antwoord op een economische vraag ligt ver achter ons. Het is nu juist de
kunst en de uitdaging om per geval de smaakbepalende ingrediënten te leren proeven en te
behouden.
Als molenbehouders zouden we daarom toe moeten naar categoriegebonden en eventueel
streektype-gebonden originaliteitsprijzen. Dit als een positief bedoelde stimulans en een
waarderend middel voor het molenbehoud.
De smaakbepalende ingrediënten mogen we best openlijk waarderen en benadrukken. Dat is
juist het leuke. Daarin ligt de verrijking. Dit naar voorbeeld van bijvoorbeeld organisaties die
klassieke automobielen in beheer hebben, keuren en tentoonstellen. Rembrandt-kenners
zouden van de weeromstuit ook niet gelijk in hun handen klappen als iemand komt aanzetten
met een op zich leuk bedoeld namaakwerkje uit de doos “Iedereen kan schilderen”.
Buitenstaanders associëren molens vaak met het folkloristische molens-, tulpen- en
klompenimago. Nederland loopt echter al lang niet meer op klompen. Dat oubollige
clichébeeld is ook wat simpel richting het molenbehoud, dat toch wel een andere betekenis
heeft dan louter die van decor.
Met objectgebonden, op cultuurwaarden gebaseerde originaliteitsprijzen laten we op haar
eigen merites zien hoe het molenerfgoed wordt behouden en kunnen we ons meten met andere
cultuurdomeinen. We draaien immers niet (alleen) met molens, maar we behouden
cultuurmonumenten. Bovendien ziet de maatschappij bij een inhoudelijke presentatie beter de
wezenlijke waarde(n) ervan in. Doel hierbij is niet het decoreren van wat of wie dan ook op
zich (dat zou immers refereren aan folklore en heeft geen enkele inhoudelijke betekenis). Het
gaat om de kwaliteit van het cultuurmonument, zijn relatie tot de omgeving en wat het nu nog
te vertellen heeft over momenten uit het verleden.
FT

De spinnekop neffens Botke
Troch op de oplieding wurde faaks net de Fryske nammen mear brukt, mar hearre je de
Nederlânske (Saanske) nammen. It soe begrutlik wêze as de Fryske nammen op de
mûnen weirekken. Yn de maitiid hearde ik in geef-Fryske mûnder praten oer in
“boppetsjil” (streekrjocht oersetten út Nederlandsk: “Bovenwiel”). Yn it Frysk is it
“asrêd”. Derom it neikommende stikje út it boek ”De Grietenij Dantumadiel” út 1932,
skrean troch Jacob Botke.

Y

n dit boek hat Botke it libben en de skiednis fan de gemeente Dantumadiel beskreaun.
In part fan it boek handelt oer mûnen. Foar de spesifike saken op mûnegebied hie
Botke kontakt mei Kornelis van Wieren út Boalsert, dy’t yn it ferline mûnemakker yn
Dantumadiel wie. De yndieling dy’t Botke makke fan de mûnen wie tjasker, sturtmûntsjes,
spinnekop en achtkanten.
Hjirûnder it earste diel diel fan it ferhaal fan de spinnekop. Ik ha it oersetten nei it hjoeddeiske
Frysk.

Op dizze foto fan Gerben Wijnja is de binnenkant fan de spinnekop fan de Hartwerten
spinnekop goed te sjen. Dizze hat lykwols 8 stilen.
“Wy begjinne mei it begjin en dit is it taffelemint, de grûnslach, dêr't 4 stilen opset waarden,
dy 't skean nei boppe rûnen, en dy 't meïinoar ferbûn waarden troch dwêrsbalken en kerbiels.
Dit byntwurk waard ta in pyramide makke en wie ûnder sawat ientredde diel fan de flecht
wiid. Boppe op de 4 stilen, dy't in fjouwerkant útmakken fan ûngefear 80 oan 90 of 100 cm. yn

trochsnijing, waard in ramt makke, dat it klaver hjitte, en dat yn ‘e midden in grut rûn gat
hie; troch dat gat kaam de kûp, de kruikûp, in soarte fan tonne, dy't lyk as in fet út in tal
stêven bestiet. Om dizze kûp draait de kop. De kûp giet nei ûnderen healwei de ôfstân
klavertaffelemint. Hjir wurdt hy noch ris goed op syn plak hâlden troch de ûnderste berje
(twa balken ferbûn troch 2 drompels).
Op it ûnderste stik, it fjouwerkante of mûnehûs stiet no de kop, dy't draaiber is. De boom
hjirfan is it setel of kruisetel, hjirop 4 stilen; dizze 4 stilen binne boppe 2 oan 2 ferbûn troch
balken, dy't wetterlisten of foechhouten hjitte. Op de heale hichte fan de kop wurdt de
kruikûp omsletten fan in ramt: de boppeberje. De beide wetterlisten binne oan de iene kant
ferbûn troch de wynpeul of halsbalke, oan de oare ein troch de pinbalke of lulbalke.
Op de wynpeul stiet de stoel en dêryn sit de hurdstiennen halsstien, dêr't de as yn draaije kin.
Oan de oare ein kin de as draaije yn'e pinbalke. Dan is de kap noch ôfdutsen mei in dak: de
mûtse.
Foar it kruijen hat de spinnekop in sturt; dizze bestiet út twa balken, de kruispieren, dy't wol
oan 'e wetterlisten fêst sitte; ûnder binne hja ferbûn troch in dwêrsbalkje, in drompel. Op dy
drompel is in ljerre timmere, om by de kop te kommen. Dan sit horizontaal oan 'e kop
befêstige in balke, de sturtbalke; oan de ein sitte fertikaal twa ribben, dy't nei de drompel fan
'e kruispieren rinne. Tusken dizze is in rûn gat betimmere, der 't de kruihaspel yn draait. Foar
de stevigens wurdt de sturt ûnder op ‘e grûn noch wol ûnderstoppe mei in stien of sawat.
By inkelde spinnekoppen fine je soms ek sprútbalken, mar dizze hearre mear by de achtkante
mûnen.”
Safier Botke. De oare kear sille wy Botke fertelle litte wat ýn de spinnekop siet. (S.d.J.)



Uit de Knipseldoos, nr. 57

We gaan deze keer niet van A naar B, maar van B naar A, bovendien gaan we ook nog via
(L en) R. Wat is het geval? !
Deze keer nemen we een bestaande molen onder de loep, die een paar maal verplaatst is: de
boktjasker van Augustinusga. Dit molentje komt oorspronkelijk uit Blessum; wij weten helaas
niet, wanneer deze boktjasker (Fries: bokjasker) gebouwd is en door wie. Hij komt in ieder
geval voor op de waterstaatskaart van 1874 en bemaalde polder 74. Hij stond ten zuiden van
de spoorlijn Leeuwarden - Harlingen, op 1,2 km ten westen van het gehucht Blessum. De
plaats, waar de molen heeft gestaan heette in 1972 nog steeds "Jaskerleech". De laatste
eigenaar was veehouder R. Mulder.
Tijdens een plotseling opstekende storm in augustus 1954 brak de schroef- of vijzelas en zo
verspeelde de molen zijn wiekenkruis. De beschadigde molen werd aangeboden aan de Friese
Maatschappij van Landbouw en de bemaling werd overgenomen door een z.g. (Amerikaanse)
windmotor. Deze windmotor is niet opgenomen in de inventarisatie van windmotoren "De
windmotor als poldergemaal" van J.Bergstra en W.D.Hengst, een eigen uitgave van 1995.
(van dit boek zijn nog enkele exemplaren te koop). Er is geen foto van deze windmotor
bewaard gebleven en wanneer de molen verdween is mij niet bekend. Weet u, lezer, het wel?
De tjasker bemaalde te Blessum ongeveer 12 pondemaat land (totaal 4 1/3 ha, 1 pdm = 30 3/4
are).
Nu eerst het knipsel.

"Tjasker is reeds op Wielzicht"
De tjasker, die vorige week bij Blessum over de kop is gewaaid, werd gisteren in stukken en brokken naar
het "molenreservaat" bij de proefboerderij "Wielzicht" van de Friesche Maatschappij van Landbouw te
Rijperskerk gebracht. Het molentje bleek ernstiger vergaan, dan de heer G. van Dam, die hem onder zijn
hoede heeft genomen, aanvankelijk dacht. Doch met enige moeite, zo verzekerde hij ons, is er wel wat van te
maken. Het ligt in de bedoeling dat de tjasker binnenkort op te richten, waarbij ook rekening zal worden
gehouden met de karakteristieke "molenpôlle", waarop hij thuishoort. Met een veertien dagen zal het reeds
een heel eind met de opbouw van het molentje gevorderd zijn. Het transport is gisteren goed verlopen. Bij de
CAF in Leeuwarden werd het houten geval uit een praam gehesen en op een vrachtauto gezet. Vervolgens
ging het zonder moeilijkheden naar Wielzicht. Het transport van de schepradmolen had vorig jaar veel meer
moeilijkheden opgeleverd; toen moest de motorpolitie het vervoer regelen, dat midden in de nacht plaats
vond wegens de grote omvang van het gevaarte. Deze tjasker is een van de twee laatste molens van dit type
in Friesland. (L.C.)

De tjasker van Blessum

(Foto Bonebakker opname ca. 1950)

Na restauratie door timmerman Posthuma Linthorst uit Lekkum, werd de tjasker in november
1954 te Rijperkerk herplaatst. Was deze timmerman in dienst bij de Friese Maatschappij van
Landbouw? Is dit soms bij een lezer bekend?
De molen kwam nabij de Rijksweg (N355) Leeuwarden - Groningen te staan. De boerderij is
nog aanwezig, maar de beide molens niet (zie foto). De molens hadden afgedaan als
windwatermolens, maar bleven staan als stille monumenten van weleer. (Opmerking: De
spinnekopmolen op de foto is de bekende molen met scheprad n.l. De Hemriksmolen). De
andere, in het knipsel genoemde, tjasker is een z.g. paaltjasker (Fries: pealjasker) en stond in
It Heidenskip of Het Heidenschap. Later zijn er diverse nieuwe gebouwd. De allernieuwste

staat in Nijbeets, zie de vorige Utskoat nr.106. Ook is er in 1976 een nieuwe boktjasker
geplaatst onder Wijckel (in SBB natuurreservaat De Bonte Brekken). In januari 1990 tijdens

Foto Rijperkerk. Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Leeuwarden
een storm zwaar beschadigd, in 1995 gerestaureerd door molenmakersbedrijf Bouw'75 en in
afwachting van herplaatsing opgeslagen. (zie in "Fries Molenboek", Leeuwarden 1980,
inventarisnummer 130)

De tjasker van Augustinusga

Nu is er nog maar één boktjasker in Friesland aanwezig en één in het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem afkomstig uit Wouterswoude. Oorspronkelijk gebouwd
omstreeks 1875 en in 1928 herplaatst in het genoemde museum, waar hij nog te zien is.
Helaas heeft hij hier geen maalfunctie gekregen. Zo ook de spinnekop in het museum, die
oorspronkelijk uit Gorredijk afkomstig is. Het zou mooi zijn wanneer deze molens weer een
maalfunctie kregen, al was het maar via een z.g. rondmaalcircuit.
Terug naar de boktjasker van Blessum. Na een kleine 20 jaar in Rijperkerk te hebben gestaan
werd de molen in 1972 wederom verplaatst, nu naar Augustinusga. De nieuwe eigenaar, de
gemeente Achtkarspelen, heeft er zo'n f.10.000 aan verspijkerd en bovendien kreeg de molen
zijn maalfunctie terug. Hij staat nog altijd ten westen van de Uterwei te Augustinusga. En zo
zijn wij van B naar A gegaan via (L en) R.
Opmerking tot slot; de foto bij de C.A.F. is genomen aan de Sneekertrekweg te Leeuwarden.
Bronnen en verdere literatuurverwijzingen:
Knipsel: Leeuwarder Courant 4 september 1954.
(repro foto knipsel gemeentearchief (nu Historisch Centrum) Leeuwarden, via Dirk Swierstra
Leeuwarden)
(via W.O. Bakker + Harkstede, repro uit eigen verzameling)
(eigen verzameling)
Verdere gegevens: Leeuwarder Courant 27 augustus 1954 en 1 december 1972, de provinciale
Friese molenboeken uit 1971, 1980 en 1995 en Bijdragen en Mededelingen van Ned.
Openlucht Museum jrg.28 nr.2 1965.
De Tjasker. Een zeldzaam molentype. G.H.Blom. Zwolle z.j.
Heerenveen, zomer 2002

Popke Timmermans

Foto Augustinusga. Chris Visser Leeuwarden opname 1989.

De roggemolen van St. Nyk en Idskenhuizen
Momenteel leeft men in Rottevalle met de gedachte om de oude standerdmolen weer te
herbouwen. Dit oude molentype stond eertijds ook in St. Nyk en Idskenhuizen en wie wat
interesse heeft in oude kaarten, ontdekt deze molens op de kaart van Schotanus, uitgegeven
in 1690.

D

e molen van St. Nyk stond zeer waarschijnlijk op de plaats waar zich nu het Wapen
van Friesland bevindt. De naam standerd betekent spil, een zware balk waarop het
molenhuis draaide, deze werd staande gehouden door een houten kruis. Het kruis
rustte op gemetselde voeten, de teerlingen. Het molenhuis, een zware houten kast, was aan de
buitenkant overnaads beschoten, potdekselen, en binnen waren twee zolders aanwezig. Op de
bovenste zolder werd de rogge gebroken en op de onderste werden de zakken gevuld. Bij

sommige standerdmolens werd het houten kruis dichtgemaakt, de molenaar kreeg dan wat
bergruimte voor zijn molengerei. Om het geheel staande te houden zat er aan de achterkant
een zware houten trap en een staartbalk voor het kruien. De windgaten in het molenhuis
vertelden de molenaar wanneer er gekruid moest worden. De molenaar in die tijd moest
behoorlijk belasting betalen over het gemaal. De Staten van Friesland stelden dit jaarlijks op
500 gulden. Om dit te controleren was er een ‘gewesen opsigter’ bij de molen aanwezig. Rond
1748 was Sjoerd Jans de molenaar van St. Nyk, hij werd dagelijks op de vingers gekeken door
Douwe Edes. Deze laatstgenoemde was de belastingcontroleur, die alles bijhield in zijn
collecteboeken, een zeer impopulaire baan. Speelde Douwe Edes onder een hoedje me Sjoerd
Jans dan stonden daar zware straffen op, zoals geseling, brandmerken of ‘tugthuis’. Wilde je
al molenaar de belasting ontduiken dan moest je ’s nachts malen of de ‘opsigter’ dronken

voeren. Het eerste ging moeilijk, want de ‘opsigter’ woonde meestal in de nabije omgeving
van de molen en dus was de kans groot dat de ‘opsigter’ het ontdekte en de molen aan de
ketting kwam. Op 31 mei 1748 kwam de bevolking van Doniawerstal in opstand tegen de
hoge belastingen. De woede ging uit naar de ‘opsigters’, omdat de Staten de belasting
verpachtte aan de ‘opsigters’. Hun huisjes werden afgebroken en de collecteboeken werden in
brand gestoken. De ‘opsigters’ van St. Nyk en Idskenhuizen voelden zich niet meer veilig in
hun dorpen en vluchtten naar ’t huis ter Heide, mogelijk de herberg van Claes Claessen. De
daarop volgende jaren waren voor de molenaars niet veel beter. De Staten hielden zich vast
aan de 500 gld. belasting. Kon de molenaar dit niet opbrengen dan werd de molen gesaneerd.
Op 26 juli 1757 werd hoofdcommies Binkes gemachtigd door de Staten om de roggemolen
van St. Nyk te kopen voor afbraak. Hetzelfde lot treft op 17 september 1759 de roggemolen
van Idskenhuizen, deze werd publiek geveild. De molenaar moest tevreden zijn met de
opbrengst.
h.p.d.v. februari 2002
Bronnen:
De Vrije Fries 1955, Ut eigen gea 1957, Stads- en dorpskroniek van Wumkes, Quotisatiekohieren 1749.

Uit ons prentenkabinet

Graag horen wij welke spinnekop hier is afgebeeld. Uw reacties graag naar de redactie.

De Lister in De Groene Molen van Joure
Wat misschien niet iedere lezer
weet, is dat in molens soms
stationaire motoren werden
ingebouwd voor hulpbemaling.
Zo weet ik in Friesland diverse
molens te staan waar nu nog
een motor in staat. De molens
van Huins, Noordwolde en
Surhuisterveen zijn een paar.
Zelf ben ik naast vrijwillig
molenaar ook liefhebber van
oude tractoren en stationaire
motoren en mag ik op één
molen
beide
hobbies
combineren,
namelijk
de
Groene Molen in Joure, een
watermolen van het typisch
Friese type spinnekop. Deze
molens kwamen vroeger veel
voor in de weilanden voor
polderbemaling. De Groene
Molen onderscheidt zich, door als een van de twee spinnekoppen in Friesland op een stenen
onderhuis gebouwd te zijn. De andere, in Koudum is als korenmolen in gebruik en deze als
watermolen, met het uitzicht op de
oude werkplaats van de bekende
koffie- en theefabriek
Deze molen is omstreeks 1800
gebouwd. Deze molen heeft zijn
ontstaan te danken aan het feit dat ter
plaatse een bemalingswerktuig nodig
was om de waterhuishouding te regelen
in het gebied met een oppervlakte van
19 ha. Omdat de onderhoudskosten te
hoog waren werd in 1937 een
hulpmotor ingebouwd, een Lister CS
van 6 pk met 650 toeren per minuut.
Vanaf 1956 is de gemeente eigenaar
van de molen. In 1992 is het bovenhuis
vernieuwd, maar de molen is niet
maalvaardig gemaakt. Het is niet
vertrouwd om met de molen te draaien.
Inmiddels was de molen zijn functie
verloren, dit hield dus ook in dat de
motor een behoorlijke tijd stil stond en
er niet door molenaars naar de molen
werd omgekeken. In mijn beginjaren
als hobbyist was ik al eens bij de molen
geweest, maar veel meer dan een

schaduw van een motor door het raampje in de deur kon ik niet waarnemen. Inmiddels, tien
jaar later, en zelf ook vrijwillig molenaar kwam de stilstand van molen en motor op een
molenaarsvergadering ter sprake. Samen met collega-molenaar Kick Dull vatten wij het plan
op om de motor onder handen te nemen. Kick had de motor al eens aan de gang gehad, maar
een scheur in de cilinder belette het langer draaien dan een paar minuten. De gemeente gaf
zijn goedkeuring aan ons plan de motor te reviseren en zo gingen wij in april 2000 met een
auto vol gereedschap naar de molen. Aan het eind van de ochtend was de cilinder
gedemonteerd en op de scheur na, bleek dat alles er nog goed uit zag, alleen in de
olieschraapveer zat een scheur. Via een tip had ik het adres van een gietijzerspecialist
gekregen. Deze persoon heeft de cilinder weer perfect dichtgelast en een schraapveer was ook
snel gevonden. Inmiddels was het augustus, toen wij weer naar de molen gingen. Nu met een
nieuwe schraapveer en een cilinder zonder scheur. Om vijf uur was het zover dat de eerste
startpoging kon worden ondernomen. Zoals verwacht liep de motor meteen. Nu was er nog
een probleem. Het koelwatervat, een oude olieton, was zo lek als een zeef. Aan de gemeente
werd voorgesteld om een koperen boilervat te monteren, maar de gemeente had een andere
oplossing. Ze hadden een ex-loodgieter in dienst, die wel een koelvat kon maken. Eind
december was dit gebeurd en nu was het wachten op de lente, want wij wilden wachten tot de
vorst uit de grond was. Dan kon er koelwater in en konden wij op motorkracht water malen.
Ook moest er nog een vetpot boven het lager van de schroef en een krooshek in de útskoat
komen, zodat we het hout, waarmee we de útskoat hadden beveiligd tegen ongewenst bezoek
konden verwijderen, want het gebeurde wel vaker dat er jeugd naar binnen ging via deze weg.
Toen dit was gebeurd, konden wij voor het eerst sinds lange tijd weer water uitmalen. Samen
probeerden wij of dit zou lukken, maar inmiddels is er al weer regelmatig met de motor
gedraaid. Het laatste wat nog aan de motor moet gebeuren is een kwast verf. Als molenaars is
het nu nog wachten tot de molen maalvaardig wordt gemaakt, zodat er net als vroeger op twee
manieren gemalen kan worden. Wij wachten af…
Bauke Bos

Fries om utens
Yn dizze rubryk komt eltse kear in Fries fan bûten Fryslân oan bar. It kin in mûne of in
mûnder wêze.
Dizze kear giet om de mûne “Gerarda” yn Heijen.
De mûne is boud yn 1850 as poldermûne en hat
oant 1913 stien yn it fjirde en fiifde feandistrikt fan
de grietenij Ængwirden (no gemeente It
Hearrenfean), better bekend as “de Deelen”. Yn
1913 ferhuze de mûne nei Hierden by Hurderwyk
en yn 1949 nei Heijen, deun by Gennep yn Noard
Limburch. Oan de stilen, krúsbalken en kerbielen
is de Fryske ôfkomst noch te sjen. De kombinaasje
fangtrommel - reiddek is net sa passend: it fangtou
slacht faak troch it reid. Sneontemiddei is mûnder
Kraak mei de mûne dwaande.
(Sjerp de Jong)

Molenliteratuur
Cornelis Corneliszoon van Uitgeest,
Uitvinder aan de basis van de Gouden Eeuw
Zonder Cornelis Corneliszoon van Uitgeest zou de historie van ons land er mogelijk heel
anders hebben uitgezien. Toch wordt hij in geen enkel geschiedenisboek vermeld. En dat is
vreemd. Want met zijn uitvinding van de door windkracht aangedreven houtzaagmolen
legde deze boer en molenmaker de basis voor de bloei van onze natie in de Gouden Eeuw.

I

n 1594 ontwikkelde Cornelis Corneliszoon een molen die op mechanische wijze hout
zaagde. Zijn uitvinding maakte het mogelijk om in korte tijd grote hoeveelheden
boomstammen te verwerken tot balken en planken. Het zagen op windkracht was niet
alleen goedkoper en dertig keer sneller dan het tijdrovende en vermoeiende handzagen. Zijn
vinding voorzag ook in de groeiende behoefte aan bouwmaterialen voor de OostIndiëvaarders. Het boek belicht niet alleen de uitvinding van de houtzaagmolen, maar ook in
het bijzonder de economische effecten daarvan voor ons land.
Daarvoor is een schrijverscollectief samengesteld waarbij ieder voor zich een aspect belicht.
Helemaal uitgeschreven over deze bijzondere uitvinder was men dan ook nog niet, want de
laatste ontdekking van nieuwe feiten ligt al weer een halve eeuw achter ons en dus verdient de
Uitgeester boer een diepgaand historische onderzoek gezien het feit dat zijn uitvindingen
Nederland opstuwden tot een grootmacht in handel en industrie. Peter Groot vertelt over de
uitvindingen van Cornelis Corneliszoon. En dat zijn er meer dan alleen de krukas voor de
houtzaagmolen. Over de persoon zelf weten we tot op de dag van vandaag nog heel weinig.
Andries de Jong en Arie Zonjee doen verslag van de omstandigheden waaronder Cornelis
heeft gewoond en gewerkt. Daarbij wordt diep gegraven in de (molen)historie van Uitgeest.
De uitvinding van Cornelis kwam op een moment explosieve economische bloei. Hans Bonke
doet verslag van de politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen vanaf de
17de eeuw tot aan de industrialisatie in de 19de eeuw. Vier eeuwen na Cornelis’uitvinding
moest de traditionele windhoutzaagmolen het veld ruimen voor de stoomzagerijen.
De betekenis van de uitvinding is op te vatten als “een sleutel-innovatie in de technische
ontwikkeling van de 17de eeuw”, aldus Jur Kingma in het vierde hoofdstuk waarbij hij ons
leidt door een wereld van hout en mechanische zagerijen. Hij plaatst de uitvinder daarbij in
een bredere context van de toenemende betekenis van het hout in de Europese samenleving en
de technologische ontwikkelingen in de wereld van toen. De uitvinding was “de eerste
werkzame industriële automaat,” aldus Kingma die in een volgend hoofdstuk verhaalt over
vier eeuwen industrie-windmolens langs de Zaan. Zij vormden het eerste industriegebied van
Europa en de wereld. De schrijver plaatst de industriële windmolenontwikkeling in Europees
perspectief en geeft tenslotte aan wat het Zaans erfgoed heeft te bieden op het gebied van de
industriemolens. Daarbij passeren alle vormen van windmolenindustrie de revue en dat
geïllustreerd met tal van fraaie historische foto’s net als in voorgaande hoofdstukken.
Vibeke Kingma stelde zich ten doel om in een apart hoofdstuk de achtergronden te schetsen
van de opkomst van de economische bloei van de Republiek en de voedingsbodem die
daardoor ontstond voor uitvindingen zoals die van Cornelis Corneliszoon. Na hoofdstukken
over de technische kant nu dus meer de economische kant. Zij stelt: “De uitvinding van het
mechanische houtzagen vormde een onmisbaar radertje in de Nederlandse economische
machine. Zij loste een flessenhals o, die anders zou zijn ontstaan, vanwege de enorme vraag

naar hout aan het eind van de 16de eeuw.”
Nanning Porsius en Eric de Munck schrijven in hun hoofdstuk over hout, de herkomst de
kwaliteitseisen en de bewerking daarvan. Een interessant stuk gaat over houtvlotten en
houtvlotters, de arbeiders die wekenlang op deze drijvende dorpen doorbrachten.
In het achtste hoofdstuk vertelt Hans Bonke over het houtzagen voor de VOC. Ook in de Oost
blijken heel wat houtzaagmolens voor de VOC te hebben bestaan. Veel schepen waren aan
onderhoud toe wanneer zij na een lange uitputtende tocht, die niet zonder gevaren was,
eindelijk op de plaats van bestemming aankwamen.
Ab Hoving en Gerbrand de Vries stellen de bouw van replica’s aan de orde en wijzen daarbij
op het belang van het behoud van eeuwenoude vakmanswijsheid op het gebied van scheepsen molenbouw. Nog onlangs hebt u op tv de rondzwervingen van het ‘Duyfken’ kunnen
beleven en bij de presentatie van dit boek, op 6 juni j.l., lag dit VOC-jacht voor anker aan de
Zaanse Schans te Zaandam. Daar zijn ook plannen voor de wederopbouw van een
windzaagmolen en tenslotte wordt het plan voor het industrieel erfgoedpark ‘De Hoop’ bij
Uitgeest beschreven. Dit toeristische, recreatieve en educatieve park ligt als het ware op het
oude erf van een Uitgeester zaagmolen aan de zuidoever van het Uitgeestermeer. Toen dat 8
juni jl. voor bezoekers werd opengesteld was wederom het ‘Duyfken’ ter opluistering van de
feestvreugde van de partij.
Met het boek wordt een hommage gebracht aan de bijzondere en onderbelicht gebleven
uitvinder Cornelis Corneliszoon en zijn uitvindingen. De schrijvers en schitterende illustraties
voeren u mee naar de Gouden Eeuw, langs industriemolens en scheepswerven van de
Zaanstreek tot in het toenmalige Indië.
Een uitgave van de Stichting Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' in Uitgeest die verkrijgbaar is
bij deze Stichting, bij uitgeverij Walburg Pers te Zutphen, tel. 0575-513882 en in de
boekhandel. ISBN 90.5730.189.x De prijs bedraagt € 22,95. Van harte aanbevolen. (G.D.W.)

Aangeboden
Strijd in de Veenpolder. We kregen weer een binnen! De molengeschiedenis van de
Sintjohannesgaster Veenpolder door Gerben D. Wijnja € 11,25
Molens en klederdrachten Tieleman en Dros. Keurig plaatjesalbum–1949. € 20,25
Molens door ir. Stokhuyzen. De oude uitgave! € 13,50
Zwerftochten door ons land - Noord-Holland door Jan Feith met ill. van B. van Vlymen
(compleet plaatjesalbum van Koek- en Beschuitfabriek Hille & Zoon Zaandam, 1933).€ 22,50
50 jaren De Hollandsche Molen door Ir. F. Stokhuizen. € 13,50
Molens in de gemeente Hulst 1180-1980door F.D.M. Weemaes. € 20,MOLENS door Klaas Woudt. € 15,Molens van Nederland door Herman Besselaar (in 1974 boek van de maand) Een keurig
exemplaar nú voor € 13,50
Oud-Brabants dorpsleven, wonen en werken op het Brabantse platteland. Over het
boerenbedrijf, allerlei ambachten,volksgebruiken, over malen en molens, over de man die van
de wind leefde, over het interieur van de windmolen en over scherpen, scheppen en een keurig
gedicht, alsmede over molens en mulders met tot slot hegmulders, 237 pagina's; 1972 door
Bernard van Dam. € 20,Inlichtingen over bovenstaande boeken bij de redactie!
Een particulier ruimt molenboeken op via de internetsite http://molinonl.speed.planet.nl
(Wellicht wordt uw zoektocht beloond. Aantrekkelijk geprijsd, uiteraard excl. verzendkosten)
Te koop: molens van friesland (prov. molenboek uit 1972) Vraagprijs €50. Inlichtingen bij J.
Wildschut (tel.nr. 0515-469631)
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