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13 september
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Vijfde Friese Molendag
Openbare ledenvergadering Gild Fryske Mounders in Raerd
Expositie molens van Workum en It Heidenskip (zie elders in dit
nummer)
Openbare najaarsvergadering Gild Fryske Mounders in Raerd (zie
mededelingen bestuur!)

Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie.
Foto:
De maalbak met meelzak op de maalzolder van ’t Lam van Woudsend.

Bij de foto’s op de omslag
Voorop:
De korenmolen ’t Lam te Woudsend waarop Cees Nootenboom z’n brood verdient.
Links het vm. molenaarshuis dat thans dienst doet als documentatiecentrum. Verderop in dit nummer
een uitgebreid gesprek met de Fryske beropsmounder.
Achterop:
De Cornwerdermolen is de eerste molen die je vanaf de Afsluitdijk ziet. Jarenlang was de
staat van onderhoud slecht, maar daar is de laatste jaren gelukkig verandering in gekomen. Een fikse
storm zorgde onlangs echter voor behoorlijke schade aan onderdelen van kap en gevlucht.
Op de foto van vorig jaar zomer is een onweersbui in aantocht.

Van de redactie
Veel nieuwe monumentenbordjes
zijn dit en vorig jaar geplaatst door
onderhoudsman Kloosterman. Ze
geven op gepaste wijze nadere
informatie over de molen zoals hier
bij Tjerkwerd.

O

p het moment dat u dit
nummer onder ogen krijgt is
de Friese molendag alweer achter
de rug. We kunnen er dan ook nog
geen indrukken van weergeven.
Wel willen we u wijzen op het
nieuws
van
ons
nieuwe
GFMbestuur. En wilt u nog even weg voor een bijzondere molenbelevenis dan kunt u in
Workum terecht. De herstelde Ybema’s molen is weer een plaatje zoals u op de omslag van
ons vorige nummer kon zien, maar er is meer.
Workumer molenexpositie in De Waag
Workum - Tot 1 november van dit jaar staan in de monumentale Waag van Workum de 14
bedrijfsmolens van dit stadje alsmede alle poldermolens rondom de stad met in het bijzonder
de bestaande en verdwenen poldermolens van It Heidenskip centraal. Dit i.v.m. het uitkomen
van Willem Hengst z’n boek De
Heidenskipster molen fan eartiids.
De openingstijden van De Waag
zijn: zaterdag t/m maandag van
13:00 tot 17:00 uur en van dinsdag
t/m vrijdag van 11:00 tot 17:00
uur. De Waag kunt u vinden aan
de Merk in Workum. We kunnen u
deze expositie alsmede het eerste
Friestalige
molenboek
met
Nederlandse samenvatting van
harte aanbevelen. Een goede reden
dus om deze expositie te komen
bekijken.
Uitwisseling
In het afgelopen jaar is er een uitwisseling geweest tussen een aantal Friese en Brabander
molenvrienden. We berichtten reeds over de tocht die de molenaars uit Oisterwijk en
Hilvarenbeek en omgeving maakten door de Friese Zuidwesthoek en voor de zomer nodigden
diezelfde mulders ons uit voor een tegenbezoek. We leerden eruit dat we in ons Friese
landschap toch vooral heel zuinig moeten zijn op de ruimte die men in het zuiden des lands in
toenemende mate heeft zien volbouwen. Een wijze raad die we ter harte moeten nemen,
vooral ook met het oog op de molenbiotoop die eigenlijk alleen voor de toekomst veilig
gesteld kan worden wanneer dit in een wettelijk kader wordt gegoten. Men heeft in het
Brabantse land overigens ook heel andere problemen dan hier in Fryslân. Veel korenmolens
zijn geheel in steen opgetrokken, al of niet vanuit een belt, en lekken door. De
vochtproblemen zijn al jarenlang onderwerp van onderzoek, maar in Oisterwijk heeft men op
De Korenaar wel een heel bijzonder hulpmiddel toegepast: nadat de molenromp helemaal was

nagekeken werd hij ingesmeerd met bijenwas! Dit zou voorkomen dat de muren het vocht
‘opzuigen’ met alle kwalijke gevolgen van dien. Denk maar aan het wegrotten van de koppen
van legeringsbalken in de muren. Standerdmolens hadden ook onze bijzondere aandacht en
we hopen nu maar dat we in Rottevalle ooit nog weer eens De Rot terug mogen zien. Het zijn
toch prachtige molens en van dit type hebben we in onze provincie geen vertegenwoordiger
meer. Ook de waterradmolens werden bezocht. In het aangrenzende België (Retie) kregen we
zowaar zomaar de sleutel overhandigd om zelf de molen te bemalen: we waren toch ook
watermolenaars!!! Sjerp de Jong en Marten Lootsma namen hun kansen waar!
Als herinnering aan de sympathieke samenwerking hieronder een fotobewerking waarbij we
de korenmolen van Sloten en de Spoordonkse watermolen van Oirschot op één plaatje
samenvoegden. Twee publiekstrekkers en bezoekersdoel van wederzijdse molenvrienden.

In dit nummer
Zoals gezegd: veel nieuws van het nieuwe bestuur Gild Fryske Mounders en verder een
interview met Cees Nootenboom, een beroepsmolenaar anno 2003, het Forum, reacties op het
kruiwerk, bijdragen over windmotoren, boekennieuws, een nieuw zoekplaatje en meer.
Veel leesplezier toegewenst.
Gerben D. Wijnja
Binnenkort zijn we op internet te vinden onder www.utskoat.nl
(advertentie)

Wijtsmastrjitte 22
9112 HN Burdaard
Tel. 06-22 51 40 63

GILD FRYSKE MOUNDERS
Mededelingen van het bestuur Gild Fryske Mounders
Visie
De doelstelling van het Gild Fryske Mounders als vereniging van en voor vrijwillige
molenaars is glashelder. Het is belangrijk dat er voldoende nieuwe molenaars komen die op
verantwoorde wijze met een molen kunnen werken. De molens moeten voldoende bemenst
worden en regelmatig draaien. Molenbehoud is op dat terrein vooral doen. Think globally, act
locally! Aangezien in Fryslân het merendeel van de molens poldermolen is, wil het bestuur
met name actief nieuwe leerlingen werven voor de poldermolens. Bij het beheer van deze
molens is het verblijf in de vrije natuur een toegevoegde waarde voor de vrijwillig molenaar.
Mensen die in die hoek al actief zijn, vormen een belangrijke nieuwe doelgroep voor het
werven van vrijwillig molenaars voor de landschappelijk fraai gelegen Friese poldermolens.
Tevens beogen we vanuit de vanouds sterke binding die het GFM met haar regio heeft, de
regionale aspecten van het molenbehoud sterker te benadrukken. Zowel wat betreft de
voornoemde relatie tot de omgeving en het (her)ontdekken van de plaatselijke
molenaarscultuur als wat betreft een specifieke molen zelf als materieel cultuurmonument.
Verslag bestuursactiviteiten
Het geheel nieuwe bestuur is sinds de voorjaarsvergadering maandelijks bij elkaar geweest.
De vergaderingen verlopen in goede sfeer en we kennen inmiddels elkanders stokpaardjes.
Die blijken elkaar prachtig aan te vullen, en zoals u weet een molen met slechts één end zou
ongelooflijk wanwichtig zijn en geen meter vooruit komen.
Van het begin af aan hebben we de opvatting de leermeestervergadering nauw te betrekken bij
opleidingszaken. Nu het GFM weer zelfstandig is, moeten diverse zaken opnieuw op poten
worden gezet. De belangrijkste taak van het GFM is het opleiden van voldoende nieuwe
molenaars. Hiervoor moeten ook nieuwe, enthousiaste leermeesters gevonden worden: zij
vormen het hart van de vereniging. Het bestuur en de leermeestervergadering werken hieraan
en hopen dat hiervoor geschikte mensen zich beschikbaar willen stellen. In overleg met de
leermeestervergadering is een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement
gemaakt. Hierin zijn de afspraken en de organisatie betreffende opleiden en toetsen aangepast
aan de nieuwe situatie. Indien de toekomstige gang van zaken dat vereist, worden verdere
onderwijskundige verbeteringen van harte ontvangen.
Tevens is voor de komende najaarsvergadering, waarvoor u hieronder een uitnodiging
aantreft, een met de verzelfstandiging van het GFM noodzakelijke statutenwijziging
voorbereid. Naast deze reglementaire zaken is werk gemaakt van het kunnen aanbieden van
goede verzekeringen aan onze leerlingen en molenaars. Inmiddels ligt een prachtig pakket op
tafel. Verder moet de ledenadministratie volledig worden geactualiseerd en naar een moderner
computerprogramma worden overgezet. Genoemde zaken hebben het bestuur aardig
beziggehouden gedurende de afgelopen periode. Ook willen we samenwerking met het GVM

afdeling Friesland actief bevorderen en de molens, de molenvrijwilligers en hun activiteiten
beter bij het publiek bekend maken.
Wij als bestuur vinden het belangrijk, dat u als lid zich betrokken voelt bij het praktische
molenbehoud. We hopen u daarom de komende najaarsvergadering van harte te mogen
begroeten in, let op, het dorpshuis van Raerd (NL: Rauwerd).
Met vriendelijke groet,
Bestuur Gild Fryske Mounders
Uitnodiging openbare Ledenvergadering Gild Fryske Mounders
te houden vrijdag 24 oktober om 19.30 uur in het Dorpshuis van Raerd (NL: Rauwerd).
Adres: Buorren 30, 9012 DH Raerd
0

Ontvangst met koffie.

1

Opening (19.30 uur).

2

Voorstel statutenwijziging (zie toelichting A).

3

Sluiting.

Conform Artikel 18, lid 1 van de huidige statuten, die dateren van 9 januari 1998, is het voor
het beslissen over een statutenwijziging vereist dat minimaal twee/derde van het
stemgerechtigde aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de ledenvergadering.
Indien dit aantal niet aanwezig is, wordt conform Artikel 18, lid 3 binnen 4 weken na de
eerste vergadering een tweede vergadering gehouden. In deze tweede vergadering zal
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen worden beslist over de voorstellen bedoeld in
Artikel 18, lid 2.
Is op de ledenvergadering van 24 oktober minimaal twee/derde van het stemgerechtigde
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt op die ledenvergadering het
programma van de Najaarsvergadering die voor 7 november gepland staat afgewerkt.

Uitnodiging openbare Najaarsvergadering Gild Fryske Mounders
te houden vrijdag 7 november om 19.30 uur in het Dorpshuis van Raerd
Adres: Buorren 30, 9012 DH Raerd
0

Ontvangst met koffie.

1

Opening (19.30 uur).

2

Mededelingen en ingekomen stukken.

3

Mededelingen penningmeester:




Begroting 2004.
Contributies en betalingswijzen.
Verzekeringen.

4
5
6

Presentatie doelstelling bestuur GFM voor komende 4 jaar.
Mededelingen uit het leermeesteroverleg.
Bestuursvoorstel tot wijziging statuten (zie toelichting A).
Pauze.
Bestuursvoorstel wijziging Huishoudelijk Reglement (zie toelichting B).

7
8
9

Bestuursvoorstel invoering reiskostenvergoeding.
Rondvraag.
Molencafé: gezellig napraten.

Toelichting A
Conform Artikel 18, lid 2 van de statuten volgt hier als bijlage bij de uitnodiging voor de
ledenvergadering het voorstel tot statutenwijziging.
Artikel 6
Huidige tekst:
6.1
De in artikel 4, tweede lid bedoelde opleiding tot vrijwillig molenaar wordt afgesloten
met een examen, af te nemen volgens de regels van het examenreglement van de
Vereniging De Hollandsche Molen.
6.2
Aan hen, die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, wordt ten bewijze daarvan
door een examencommissie aangesteld door de Vereniging De Hollandsche Molen,
een schriftelijke verklaring uitgereikt.
Voorstel tekst nieuwe situatie:
6.1
Voor haar leden verzorgt de vereniging Gild Fryske Mounders opleidingen tot
vrijwillig molenaar die worden afgesloten met een examen, volgens de regels te stellen
bij Huishoudelijk Reglement.
6.2
Aan hen, die aan de exameneisen voldoen, wordt ten bewijze daarvan door een
examencommissie aangesteld door de Vereniging Gild Fryske Mounders, een
schriftelijke verklaring uitgereikt.
Artikel 16
Huidige tekst:
Het examen aan het einde van de opleiding tot vrijwillig molenaar wordt afgenomen door een
examencommissie aangesteld door de Vereniging De Hollandsche Molen.
Voorstel nieuwe situatie:
Artikel 16 vervalt.
Toelichting B
Voorstel wijzigingen Huishoudelijk Reglement GFM
Huidige tekst:
Art.7. De leermeester zal het bestuur vertegenwoordigen bij het examen
Art. 9. De examencommissie bepaalt de plaats van het examen.
Art 12. Geen specifieke omschrijving van samenstelling examencommissie.
Art.14. Regeling bevestiging examen was vervallen
Art.15. Regeling ten aanzien van het opnieuw doen van het examen, was vervallen.
Art.19. Geen specifiek bedrag voor het examengeld

Art.20. Regeling en status van vrijwillig-gezel-molenaar.
Art.25. Uitnodiging voor algemene ledenvergadering, tenminste 8 weken vooraf.
Art.25. Indienen van agendapunten door leden, tenminste 6 weken vooraf.
Art.30. Overgangsbepaling na fusie tussen GFM en GVM.
Voorstel wijziging:
Art.7. De leermeester zal zitting hebben in de examencommissie
Art.12. Het examen zal afgenomen worden op de lesmolen.
Art.12.De examencommissie bestaat uit de leermeester en 2 gecommitteerden die door het
bestuur zijn aangesteld.
Art.14.
Een schriftelijke examenverklaring direct na het examen.
Art.15. Regeling ten aanzien van het opnieuw doen van het examen.
Art.19. Het examengeld bedraagt 35 Euro.
Art.20. Status van vrijwillig-gezel-molenaar komt geheel te vervallen.
Art.25. Uitnodiging voor algemene ledenvergadering, tenminste 4 weken vooraf.
Art.25. Indienen van agendapunten door leden, tenminste 2 weken vooraf.
Art.30. Komt geheel te vervallen.

Het nieuwe bestuur wil zich graag persoonlijk aan u voorstellen.
Hieronder vertelt ieder bestuurslid in het kort wat over zichzelf en zijn
of haar relatie tot molens:
Gjalt de Groot, voorzitter
Efkes foarstelle. Myn namme is Gjalt de Groot, wenjend te
Holwert, bargeboer en 58 jier âld. Troud mei Els Gerlofs út
Dearsum. Wy ha 5 bern en nog’t no ta 5 leave pake- en
beppesizzers.
As bern bin ik opgroeid yn it wetterlân tusken Grou, Warten en
Earnewâld, wer’t ik myn grutte leafde foar fjild en fûgel opdien
ha. Meist myn wurk as boer is der noch by’t maitiid it
ljipaaisykjen, hjirnei de neisoarch foar de greidefûgels, fiskjen,
ielrikjen, mei de pakesizzers boartsje of fytse. Dan is der ek it
keatsen. Twa soannen keatse fan’t jier mei op de P.C.
Lykwols de mûne wol ik ek draaie litte en dan einkuorren
flechtsje, mar ek lêze en aktyf wêze yn ‘e polityk. Al in 40 jier
ha’k bestjoersfunksjes hân op ferskaat mêd wêrfan no dan
foarsitter fan it Gild Fryske Mounders, want mei mûnen hiene wy ek wat: heit hie in
Amerikaanske wynmotor, pake en oerpake hiene in poldermûne by de pleats. Jo ha it wol yn
‘e gaten tink: koarte nachten en lange dagen, want foar my hat de dei altyd te min oeren.

Jan Stolp, secretaris
Zoals de naam al doet vermoeden kom ik uit Noord Holland in het bijzonder uit de
Zaanstreek. Geboren in 1951 en nadat ik in 1972 als hoofdinstructeur op de jeugdherberg in
Heeg kwam, is de Zaanstreek verruild voor Friesland. Een groot deel van de tijd heb ik eerst
alleen, daarna met vrouw en twee zoons van de wind geleefd, niet als molenaar maar als
charterschipper. Eerst als zetschipper daarna met een eigen schip, een forse zeetjalk van 156
ton gebouwd in 1889. De bootjes lopen als een rode draad door mijn leven. Sinds wij enige

jaren geleden in IJlst zijn komen wonen, ben ik vrijwilliger op de Rat en ook doe ik, in
opdracht van de stichting, onderhoud aan deze molen.
Ik ben erg geïnteresseerd in ons industrieel erfgoed en daar passen de molens goed bij.
Hoewel ik dus botengek ben in plaats van molengek heb ik vorig jaar gemeend gehoor te
moeten geven aan de oproep om bestuursleden want wie A zegt moet ook B zeggen. Het
leuke is echter dat er nog ruimte is voor bestuursleden!!!

Piet de Vries, penningmeester
In juni 1998 las ik in de Friesland Post een reportage over de molens
in Friesland. Daarbij werd vermeld dat belangstellenden zich konden
opgeven voor de opleiding voor vrijwillig molenaar. Er was een
groot tekort. Tevens hield een aantal molens een open dag. Dat ik op
een zaterdagmorgen naar houtzaagmolen “De Rat”. Het was prachtig
weer en de molenaars zaten op helling aan het gebak. Ik denk dat is
een leuke ontvangst. Maar het was niet voor mij bedoeld. Een
molenaar in opleiding heeft mij met veel enthousiasme in de molen
rondgeleid.
Gevolg: in september heb ik een aantal weken meegelopen om te
zien of het wat was. Ik kreeg de smaak te pakken en ben aan de
opleiding begonnen. Toen ik de studiemap kreeg heb ik aan Simon (
molenaar “De Rat”) gevraagd of dit wel een hobby kan zijn. Zoveel
theorie.
In mei 2000 heb ik met goed gevolg examen gedaan op de korenmolen “Welgelegen” in
Heerenveen. Sindsdien ben ik molenaar op de spinnekop “Doris Mooltsje” te Oudega
(Wymbritseradiel). Een van de mooiste plekjes van Friesland. Ik heb blijkbaar
molenaarsgenen meegekregen, want in mijn familie zijn vroeger enkele beroepsmolenaars
geweest op korenmolens. Wel grappig dat na zoveel jaar er toch weer een molenaar is.
Dagelijks ben ik werkzaam aan CSG Bogerman te Sneek als docent economie en decaan. Nu
is daar de functie bij het Gild van penningmeester bijgekomen.

Lidwien Rietveld, opleidingscommissaris
Ik ben geboren in Geldrop in 1958, de vierde in een gezin van
8 kinderen. Mijn vader was in zijn vrije tijd tuinier, bouwer en
houtbewerker en zijn enthousiasme voor ambacht en techniek
heeft hij op mij overgedragen.
O.a. daarom besloot ik na mijn middelbare school civiele
techniek te gaan studeren in Delft. Dit was mij na een jaar
toch iets te veel techniek, en stapte ik over naar de opleiding
Ergotherapie - ook technisch maar vooral praktisch en gericht
op mensen. Ik werk nu als adviseur voor de WVG (Wet
Voorzieningen Gehandicapten) bij de GGD in Groningen en houdt me o.a. bezig met
woningaanpassingen.
In 1998, na mijn verhuizing vanuit Amsterdam naar Friesland, ben ik leerling-molenaar
geworden op de molen de Rat in IJlst, aangetrokken door de techniek van de molen, en het
omgaan met iets wat nog steeds niet maakbaar is: Het Weer.
Inmiddels heb ik mijn diploma behaald en werk nog steeds op donderdagmiddag op de molen.
Aanvankelijk was het een prettige afwisseling van mijn gewone werk, maar inmiddels voel ik
mij ook zeer betrokken bij het wel en wee van het Friese Gilde. Als opleidingscommissaris

binnen het bestuur van het GFM hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan het behoud
van het ambacht en daarmee het behoud van de molens voor de toekomst.

Frank Terpstra, algemeen bestuurslid
Mijn naam is Frank Terpstra en ik ben opgegroeid in Scharnegoutum, al
ben ik geboren in Oostenrijk. Sinds 1990 ben ik op molens actief. Toen
vroeg collega-molenaar Ane Dijkstra, die ook in Scharnegoutum woont,
of ik niet een keertje met hem mee wilde. Dat werden vele
zaterdagmorgens om 8.45 uur klaarstaan bij het hek. De Deelsmolen is
nog steeds de molen waarop ik het meeste draai en die ik mede beheer.
De interesse was er echter al eerder. Op de lagere school heb ik twee jaar
achter elkaar Jan Wierstra als meester gehad. Hij was toen vrijwillig
molenaar in de omgeving van Marrum. Zodoende kregen we twee jaar
lang dia’s over molens als er iets bijzonders was op school. Tijdens een reünie van onze klas,
nu twee jaar terug, bleek dat ik als enige, wellicht mede daardoor, een kleine molentik heb
gekregen. Later, tijdens mijn MTS-opleiding, heb ik een half jaar praktijkstage gelopen bij
molenrestaurateur Durk Posthumus jr. Ik vind het ook mooi om iets nieuws te kunnen
bedenken en maken. Daarom ben ik ook zeer praktisch begonnen, alvorens uiteindelijk een
wetenschappelijke studie Bouwkunde aan de TU Eindhoven af te ronden.
Bouwkunde was vroeger een belangrijke pijler van de molenontwikkelingen. Maar, de
cultuurhistorische waarde van molens gaat verder dan het bereik van één vakgebied. Het
fascineert mij dat je er steeds weer achter komt, dat je feitelijk maar heel weinig weet van
alles dat een historisch molenobject te vertellen heeft.
Naast de betekenis als materieel cultuurmonument, is een molen voor ons een prachtig stuk
“speelgoed”. Vergelijkbaar met de passie van beheerders van klassieke auto’s of
stroomtreinen, is het onze liefhebberij het overgebleven molenerfgoed in al haar gedaanten te
presenteren als levend monument. Mooie bijkomstigheid is dat uw en mijn “spelerij” een
voorwaarde is om de compleet overgebleven molens goed te kunnen behouden. De tijd dat
klassieke molentechniek vanuit de marktvraag in productie en ontwikkeling was, komt nooit
terug. Molenbehoud is als zodanig een doel op zich geworden en is feitelijk monumentenzorg
avant la lettre.

Mutaties in het ledenbestand
Nieuw lid:
Hr. C. Schaap, Lynbaan 14, 8563 AZ Wyckel
Ruurd Jacob Nauta, Noardein 80, 8625 TK Oppenhuizen
Adreswijziging:
Hr.J.de Vries, De Skroef 5, 8502 BR Joure wordt: De Bleek 1,8502 CK Joure
Johan v/d Zee, Walperterwei 45, 8731 CD Wommels wordt: Langrais Haut 63580
Champagnat-le-jeune, La France (Frankrijk)
Job Koehoorn, de Deel 83, 8256 EN Biddinghuizen wordt: De Reiger 16, 9247 GM Ureterp
Opgezegd als lid:
L.A. de Vrueh, Trekweg 8, 9074 LE Hallum.
M.J. van Schayck, Rigedyk 22, 8614 XA Oudega
Bedankt als donateur:
S. J. Scheenstra, De Polle 28, 8471 HE Wolvega
F. Joekema, J. Piebengawei 12, 8915 DD Leeuwarden

Verzekering Molenbestand
De stichting heeft een molenbestand, waarvan de verzekerde som voor de brandverzekering
wordt geschat op € 17.901.630.-. Na intensief overleg met De Hollandsche Molen uit
Amsterdam is het gelukt een sponsor te vinden voor de jaarlijkse premie van onze 41 molens.
Binnenkort hoopt de stichting een verzekering af te kunnen sluiten waarna haar molens
verzekerd zijn voor brand, ontploffing, blikseminslag, storm en vliegtuigschade.
Vanaf deze plaats een woord van dank aan alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Restauratie molens
De in de vorige Utskoat genoemde 5 molens, te weten De Tjongermolen in Mildam, De
Bullemolen in Lekkum, De Miedenmolen in Holwerd, de Grote Molen in Marrum en molen
Heechhiem in Goëngahuizen, kunnen dit jaar worden gerestaureerd.
De restauratie van alle 5 molens wordt volledig door subsidies gedekt. Inmiddels zijn de
opdrachten aan de aannemers voor de eerste 4 molens de deur uit. Alleen voor de molen in
Goëngahuizen is het wachten op de bouw- en monumentenvergunning van de gemeente,
waarna ook opdracht volgt.
Voor de komende jaren zijn voor een aantal molens restauratieprogramma's opgesteld. Door
de beperkte gemeentelijke budgetten zit hier nog weinig schot in. Dit betreft:













't Zwaantje te Nijemirdum (€ 129.906.-) gemeente Gaasterlân-Sleat heeft nog geen
ruimte in het restauratie-uitvoeringsprogramma;
Slagdijkstermolen, Oude Leije (€ 603.788.-) Gemeente Leeuwarderadeel moet
restauratie nog op het programma zetten;
De Olifant in Burdaard (€ 106.021.-) subsidie in 2005 € 3948.- rest na 2007;
Broekmolen te Broeksterwoude (€ 95.297.-) subsidie in 2006 15.882.- rest volgt later;
Phenix in Marrum (€ 50.768.-) Ferwerderadiel heeft molen nog niet op de lijst geplaatst;
Hogebeintumermolen, Hogebeitum (€ 43.612.-) in 2004 € 10.006;
Achlumermolen in Achlum, (€ 235.057.-) Gemeente Franekeradeel heeft deze op de lijst
voor 2005 € 29.469.-, 2006 € 35.680.- en 2007 € 4778,50 geplaatst;
Baburen Tjerkwerd 2e fase (€ 36.095.-) in 2007 € 4778,50;
Victor in Wanswerd ( € 45.989,26) staat nog niet op de lijst;
De Hond Paesens ( € 59.203.-) staat nog niet op de lijst;
Kleilânsmole te Marrum, nog geen subsidie verleend ivm plannen tot verplaatsen molen;
De Modderige Bol, Goëngahuizen ( € 28.824.-) de gemeente Smallingerland heeft deze
molen op de lijst voor 2004 € 1310,87 en 2005 € 14.102,13.
Voor de Wijnzermolen en de Grote Molen te Broeksterwoude heeft de stichting
restauratieoffertes opgevraagd.

Er zijn plannen om De Kleilânsmole bij Marrum te verplaatsen naar het molenerf van de
afgebrande molen De Non. Hij staat er nu nog als op een eilandje in een ‘leeg’ landschap:
het probleem is gelegen in het feit dat de molen van z’n daadwerkelijke functie is
afgesneden.

Donaties
Met De Utskoat nummer 110 is bij de vaste donateurs al een acceptgiro meegezonden. Zeer
veel donateurs hebben al aan dit betalingsverzoek gevolg gegeven. Vaak meer dan het
minimumbedrag van 14 euro. Hiervoor hartelijk dank. Gelukkig worden door het Rijk, de
provincie, de gemeenten en de waterschappen belangrijke bijdragen in de onderhoudskosten
gegeven, maar onze stichting zou niet kunnen bestaan zonder de financiële steun van haar
donateurs.
Enkelen hebben nog niet de bijdrage overgemaakt. Wij verzoeken u dit om extra kosten van
aanmaning en tijd van uitzoeken bij de administratie te voorkomen dit als nog te doen. Heeft u
geen acceptgiro gekregen of is de acceptgiro verloren gegaan dan kunt u het bedrag alsnog
overmaken op postgiro 2257734 of bankgiro 29.81.52.819 van De Fryske Mole
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens het bestuur van de Stichting "De Fryske Mole",
S. de Jong, penningmeester

Nieuwe donateurs:
David Reitsema, Hoofdstraat101, 9355 TB Midwolde
Willemien Weerstra, Trekwei 8, 9074 LE Hallum
Dhr.J. IJbema, Brouwersdyk 21, 8711 HB Workum

Polslootpoldermolen op nieuwe standplaats in restauratie
Akkrum - (FM 101) De Polslootpoldermolen te Akkrum is vanwege een zeer slechte
biotoop onlangs in onderdelen verplaatst naar een nieuwe standplaats aan het Deel.
Aldaar is de nieuwe fundering reeds gestort.

D

e houten schroefbak was al gereed en geplaatst, terwijl de molepôle tijdens ons bezoek
nog niet was opgeworpen. De veldmuren waren ook nog niet opgemetseld. Dit leverde
merkwaardige en tegelijk unieke beelden op. Nu pas kun je beseffen hoe groot de boven het
maaiveld uitstijgende schroefbak is: normaal zie je het meeste ervan niet en dit is nog maar
een relatief kleine molen.
De achtkante ondertoren is voorzien
van twee legeringen. Dit komen we
onder
meer
ook
tegen
bij
Dorismooltsje te Oudega (W). Zo’n
achtkante ondertoren is globaal
gezien een uit verhouding getrokken
achtkantje van een muonts, zo had
Durk Posthumus al eens eerder
verteld.
Vergelijk met wipmolen
De Zuid-Hollandse en Utrechtse
wipmolens kennen geen achtkante
variant. De achtkante kokermolen is
een typisch Friese ontwikkeling
geweest. Het meer naar rond neigende grondplan zorgde ervoor dat het gevlucht en de staart
minder snel tegen een hoek van de ondertoren aanliepen. Dit was bij de (vierkante) spinnekop
met zijn relatief kleine kop eerder een probleem dan bij de wipmolen. Sommige kleine
spinnekoppen lijken welhaast op een helikopter, zo hellend staat het gevlucht. De wipmolen
kreeg een in verhouding groter bovenhuis. De grootste wipmolens, ze gaan tot wel 28 meter

vlucht, hebben vanuit constructief oogpunt overigens een merkwaardige constructie. Het
bovenhuis buigt altijd door ten gevolge van de in verhouding grote overhangen voor en
achter. Bedenk wel: Die wipmolens zijn in verhouding tot de gemiddelde spinnekop bijna
twee maal zo groot. En de weegbanden houden op termijn echt niet alle ellende tegen. Daarbij
komt de problematiek van het door de zetel zakken van de koker, die de bovenzetel draagt en
dus het grootste deel van het bovenhuis behoort te dragen. Dit probleem ervaart Jan Hofstra
bij zijn werk voor de provincie Zuid-Holland bij het instandhouden van de daar veel
voorkomende wipmolens, zo vertelde hij. Kort na 1400 was de eerste kokermolen met recht
een revolutionaire uitvinding voor de polderbemaling. Maar waarom heeft men ze op
sommige plaatsen tot het eind van de 19e eeuw nieuw gebouwd of na brand herbouwd zonder
structurele innovaties? De Friese achtkante spinnekop is in ieder geval wel een
doorontwikkelde variant op het principe van de kokermolen.

Restauratiewerk: de materie vertelt!
Het werk aan de Polslootpoldermolen wordt uitgevoerd door de molenrestaurateurs Durk
Posthumus en Rolf Dijkema van Bouwbedrijf Hiemstra Tzummarum BV. De
hoofdconstructie van de ondertoren behoeft weinig herstelwerk, vertelde Durk. De kop is
daarentegen niet meer geheel puntgaaf te noemen. Gelukkig heeft de restauratie niet langer op
zich laten wachten. Want dan had weinig van het in historisch verband tot stand gekomen
materiaal met zijn specifieke kenmerken behouden en waar nodig hersteld kunnen worden. En
dat is toch nog altijd de sport die wordt beoefend bij het instandhouden van een historisch
object. Als je te laat bent, is een zuivere aanpak niet meer mogelijk. Ook de historische
onderdelen van dit bijzondere maalwerktuig resteren immers van en vertellen op
ondubbelzinnige wijze over een vroegere ontwikkeling. Wat wij met onze moderne kennis
logisch, gewoon of mooi vinden is daarbij niet relevant, zo heeft Durk ons 10 jaar geleden
tijdens een praktijkstage al eens geleerd! Kortom: de materie vertelt. (FT)

Kort Fries Molennieuws
69. Aanvulling op Winsumer Westermolen
De heer Erwin Esselink schrijft ons: “Ik heb nog een aanvulling op het kort Fries
molennieuws van Utskoat 110. Daar is te lezen dat de Winsumer Westermolen in AnnaPaulowna als houtzaagmolen herbouwd zou zijn. Echter voor de bouw van deze molen werd
het achtkant gebruikt van de voormalige poldermolen 'De Zeemeeuw' uit Uithuizen. Het
achtkant van de Westermolen is ook eigendom van aannemer De Leeuw en het is de bedoeling
om de molen eind dit jaar te herbouwen op het bedrijventerrein Witte Paal te Schagen.” We
zeggen hem hartelijk dank voor deze nuttige aanvulling.
132. De Verwachting gaat mosterd malen!
Hollum (Ameland) – De Zaanse mosterdmolen De Huisman, te vinden aan de Zaanse Schans,
krijgt er een serieuze concurrent bij. Wordt in de karakteristieke Zaanse molen het
mosterdzaad weliswaar niet op windkracht gemalen, hij heeft de naam wel en menig toerist
verlaat de Schans met een potje onvervalste Zaanse mosterd met daarop een afbeelding van de
fraaie molen.
In Hollum pakt men het anders aan. Hier wordt het handmalen van vroeger vervangen door
windkracht. Oorspronkelijk kende het eiland verschillende mosterdmaalderijtjes, met name
aan de westkant van het eiland, waarin door menselijke spierkracht de maalstenen werden
aangedreven. Een speciale maalderij die binnenkort aan de achterkant van de molen wordt
bijgebouwd zal in de toekomst op windkracht de grondstof malen voor de Amelander
mosterd. Er zijn subsidies toegezegd door de provincie en de Europese Unie. De
gemeenteraad van het eiland heeft ook positief gereageerd op de plannen. De kosten bedragen
bijna 250.000 euro. We hopen er t.z.t. uitgebreider op terug te komen.

Naschrift op het Kruiwerk
Bij het artikel over het kruiwerk waren we vergeten Friese benamingen te voegen. Bij
deze nog een aantal Friese benamingen uit “Fryske Moletaal”. Aanvullingen zijn van
harte welkom! FT

Nederlandse benaming
Voeghouten
Staart
Boventafelement
Kruivloer of Onderring
Neuten
Overring
Kuip

Fryske namme
Wetterlisten
Sturt
Boppetafelemint
Neutring
Neuten
Kruiring
Kûp of Kûpring

Van Jan Hofstra (JH) en van Gijs van Reeuwijk (GvR) ontvingen we een aantal
aanvullende wetenswaardigheden n.a.v. het artikel over het kruiwerk die we u niet
willen onthouden. Zij mailden ons:















JH: Ook de molen Triolum had een stalen kuip waarin houten neuten waren vastgezet.
JH+GvR: Op de foto is te zien dat de kruiring van ‘De Puollen’ is opgedikt met een extra
harde slijtlaag. Dit was bij Triolum ook het geval. Beide molens werden onderhouden
door Westra van Franeker, wat hiervoor wel een verklaring zal zijn. JH: Op het laatst ging
Westra steeds meer ijzer gebruiken in de molens, vandaar stalen H-profielen als lange
spruit op Lonje, Pankoeken en Meerswal. Bij de Pankoekstermole was zelfs voor de staart
een H-profiel gebruikt.
GvR: Ook molenmaker Gerben van Wieren uit Janum gebruikte veel ijzerwerk. Zie
bijvoorbeeld het ingelegde ijzerwerk in de wielen van ‘De Grote Molen’ te
Broeksterwoude.
GvR: Wellicht is het afwijkende rollenkruiwerk in molen ‘De Eendracht’ te Anjum’
aangebracht bij het overplaatsen van de molen vanuit Leeuwarden. De bovenschijfloop
kan een aanwijzing zijn. Molen ‘De Zwaluw’ gebouwd door Van Wieren uit Janum had
voor de brand dezelfde schijfloop.
JH: Wat het rollenkruiwerk erg kenmerkt is de grote slijtage van zowel de rollen als de
overring. Dat zou je nou eerder verwachten op molens met sleepkruiwerk en niet bij
lekker rollende kegels. Op veel molens zie je dat de overring buiten de loop van de rollen
soms wel 4 cm dikker is. In de loop der tijd is er dus 4 cm hout weggesleten. Aangezien
dit vooral aan de voorzijde plaatsvindt, zullen de voeghouten, die zelf ook doorbuigen, na
verloop van tijd op de kuip aanlopen. Vandaar dat ik denk dat het slagstuk een uitvinding
is die gedaan is op molens met rollenkruiwerk. Hierdoor wordt de overring, op de plaats
waar deze het meeste slijt, dikker en lopen de voeghouten meer vrij van de kuip. Op de
meeste molens is de overring thans aan de voorzijde of over de hele omtrek bekleed met
stalen platen en dat geldt ook voor de rolvloer.
JH: Kijken we naar de oudste molens van ons land dan kom je buiten de standaardmolens
en de wipmolens bij de torenmolens en achtkante binnenkruiers uit. Een binnenkruier
vereist een ruime kap en daarom een rollenkruiwerk. Het neutenkruiwerk zal dan een
verbetering van het rollenkruiwerk zijn geweest, echter alleen geschikt voor de wat
slankere en lichtere molenkappen. Later zal iemand bedacht hebben dat het nog simpeler
kan en zodoende het voeghoutenkruiwerk bedacht. Ik denk tenminste dat het zo is gegaan.
GvR: Uitzondering op de regel dat in Holland voornamelijk rollenkruiwerken werden
toegepast vormt de Zaanstreek, waar men het neutenkruiwerk algemeen toepaste. Hier
waren zeer oude molens bij. Welk kruiwerk is ouder?
GvR: Een overring geeft meer verband aan de kap wat wellicht tevens gunstig werd
geacht aan het neutenkruiwerk ten opzichte van een voeghoutenkruiwerk. Dit is mede een
verklaring van de ombouw van voeghoutenkruiwerk naar neutenkruiwerk in molen ‘De
Hoop’ te Roodkerk. Zie ook de stalen strip aan de binnenzijde van de later aangebrachte
overring.
JH: Het Engels kruiwerk is meestal pas na 1900 op de molens verschenen. Het lijkt een
grote verbetering, maar het kan ook een ramp zijn. Op molen de Vrijheid in Schiedam
werd de overring wat ovaal, zodat de bovenrail niet meer overeenkwam met de onderrail.
Hierdoor sprongen alle flenzen van de rollen. Ook op de Veendermolen begon dit op te
treden. Verder kruien deze molens soms zo licht dat er extra bezetkettingen nodig zijn. Bij
het losmaken van het kruiketting vliegt de kap soms al alle kanten op, terwijl de molen
niet eens hoeft te draaien. Ik heb dit meegemaakt op molen Landzicht te NieuwBeijerland, je was er verlegen mee.

We zeggen Jan Hofstra en Gijs van Reeuwijk hartelijk dank voor hun nuttige
aanvulling.

Beroepsmolenaar in 2003
Het zal wel een droom van veel vrijwillige molenaars zijn: van deze hobby je beroep
maken ……..eigen baas en eigen tijd helemaal voor je eigen molen. Zou je ervan kunnen
leven? Of heb je er in deze tijd subsidies voor nodig, goodwill van de gemeente,
steungroepen? Hoe gaat dat anno 2003, beroepsmolenaar zijn?

k ging met m’n vragen naar Cees Nootenboom van ’t Lam in Woudsend. Al een aantal
jaren is hij er half beroeps. Twee jaar geleden kon hij volledig molenaar worden, toen hij
voor drie dagen in de week aangenomen werd op De Kat, de verfmolen op de Zaanse Schans.
We beginnen het vraaggesprek bij de koffie achter het winkeltje met tentoonstellingsruimte –
gesitueerd in het huis naast de molen – met mijn vraag: hoe zit dit: zijn molen en bedrijf van
de gemeente en/of worden ze gesubsidieerd?
Cees: “De molen en dit huis huur ik van de gemeente Wymbritseradiel, die zorgt ook voor het
groot onderhoud. Voor de rest is het echt mijn/onze zaak. Het winkeltje draait goed en heeft
nu al twee keer zoveel omzet als bij de start, zo’n vier jaar geleden, en die groeit nog steeds.
Naast de eigen ecologische meelsoorten wordt er ook veel van het merk Suzie verkocht (dat
bakt makkelijker, maar is niet biologisch) en verder andere ecologische en/of specifiek Fryske
producten als kaas, jam, groentenabonnementen en wat souvenirs. Van de eigen producten
gaat er dan een gedeelte naar andere ecologische bedrijfjes. Grote partijen meel gaan naar
vaste bakkers.”
Cees vindt het ecologische goed passen bij een molen.
“Er zit daar voor ons meer toekomst in: een gangbaar product wordt in de grote fabrieken
genoeg en veel goedkoper verwerkt.”
Op De Kat maalt hij trouwens een heel ander product.
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Cees: “De Kat is een verfmolen en ik draag er de zorg voor de maalderij van krijt. Dat wordt
gebruikt bij de fabricage van linoleum en in de sportwereld. Ook malen we pigment voor o.a.
verven. De Kat is financieel zelfstandig. De molen wordt gehuurd van Vereniging De
Zaansche Molen die de eigenaar is. Ik ben er gewoon werknemer wat een welkome vastigheid
betekent. Dat was in de voorafgaande jaren wel anders….”
Maar laten we daarvoor even naar ‘hoe het begon’ kijken. Was molenaar worden een
jongensdroom?

Cees (links) als ‘broekie’ op de koren- en pelmolen De Onderneming te Witmarsum, met de
handen in de nog nieuwe en schone overall toekijkend hoe Sierkstra het pelblik voor de
pelstenen bewerkt. (Archieffoto 1978)
Cees: “Nou, ik vond molens altijd wel heel boeiend en mijn vader had er veel belangstelling
voor. Dus dat stimuleerde ook. Het kwam in een stroomversnelling toen in de storm van ’72
een spinnekop bij ons in de buurt omwaaide. Ik zat nog op de lagere school en fietste daar
gauw eens heen met een kameraadje. We hebben dat molentje toen zelf nagebouwd in een
schaal van 1 op 3. Als middelbare scholier ging ik met Bauke van der Meer naar de molen
van Wytmarsum en we bleven daar wat zaterdagen rondhangen. Tot Lourens Sierkstra (de
molenaar, red.) dat in de gaten kreeg en vroeg of we misschien leerling wilden worden.
Prachtig vonden we dat en zo werden we met nog een derde de eerste leerlingen van de toen
gestarte Fryske opleiding. Na het diploma ging ik samen met Siemen Jager ’t Lam bedienen.
Toen ik van de middelbare landbouwschool kwam, kon ik op De Vrijheid in Schiedam een
baan krijgen. Een grote korenmolen waar we met vier man op werkten. Elkaar afwisselend
reden we de vrachtauto met bestellingen. Ik ben daar acht jaar gebleven, maar toen ging het
wel erg hard achteruit en werd duidelijk dat er een man weg moest. Het vrachtwagenbedrijf
bleek een plaats vrij te hebben op locatie Drachten en daar heb ik toen op gesolliciteerd. Zo
kwamen Marion (die tot dan rondleidingen verzorgde op de molens in Schiedam) en ik in
Boalsert te wonen. In 1993 werd ’t Lam weer maalvaardig en kon ik daar weer komen. De
kost werd bij elkaar gescharreld door dat chauffeurswerk, wat betaalde klussen op De Rat en
wat boerderijwerk bij heit. Er zit nu, tien jaar later, zeker drie dagen ( en soms nog avonden)

Na de M.L.S. vond Cees z’n draai op molen De Vrijheid in Schiedam. Ook ‘vond’ hij er Marion.

werk in. En vooral ook door de hulp van zo’n zes vaste vrijwilligers draait het nu, inclusief
het winkeltje, heel lekker. Er kwam een installatie om elektrisch te kunnen malen en dat
betekende een grote verlichting. Zeker omdat ’t Lam alleen niet genoeg oplevert om van te
kunnen leven. Wat dat betreft si het een uitkomst dat ik nu die vaste baan op De Kat heb.
Trouwens, ook Marion heeft daar twee dagen in de week een baan in het winkeltje en aan de
kassa.”

De Zaanse Schans met in het midden verfmolen De Kat. Links paltrok De Poelenburg,
rechts oliemolen De Zoeker. In de verte nog de romp van oliemolen De Os.
Maar ‘eigen baas’ is vast het leukst?
Cees: “Tuurlijk, maar je loopt wel aan tegen de vervelende, lastige kant van het zelfstandig
zijn: de boekhouding, de hele administratie, regels en wetten; voor mij is dat een soort van
papieren oorlogsvoering.”
Is er verder verschil tussen het molenaar zijn hier of op de Zaanse Schans?
Cees: “Ja, de bezoekers en de belangstelling zijn duidelijk anders. Ten eerste de aantallen: in
de zomer tellen we wel 1000 mensen per dag. Hier zijn het overwegend Nederlanders en
Duitsers die meestal aardig vertrouwd zijn in Fryslân en hier ook meer dan eens even komen
kijken en/of producten kopen. Op de Zaanse Schans zijn het mensen van ettelijke
nationaliteiten, die een paar daagjes Nederland komen doen. Die verlaten de molen blij met
een oubollig souvenir als twee klompjes aan een sleutelhanger. Het is daar echt een meer
folkloristisch gebeuren.”
Hoe ga je om met die druk van toeristen?
Cees: “Gewoon jezelf blijven, lekker doorgaan met je bezigheden.”
Vertel je die mensen dan niet over de molen en je werk?
Cees: Daar begin ik in elk geval niet mee. Ik laat de mensen wat rondkijken en pas als ze
vragenhebben, kom ik met m’n verhaal. Dat levert soms echt leuke gesprekken op. Ik geniet
ook van de aandacht dan.”

Wat vond je nou het mooiste onderdeel, aspect van je werk?
Cees: “Het malen! Bij een leker stevige, constante wind het meel in de zak zien stromen!”
Zou je ook wel op een poldermolen willen draaien?
Cees: “Nou, misschien als ik ergens 70 uur per week voor een vervelende baas in touw was,
dat het dan wel even ‘noflik’ zou zijn, een paartjes ontspannen op ‘e pôle. Maar verder, nee,
ik denk dat ik me heel gauw zal vervelen.”
Je grote passie is je werk geworden. Heb je nog andere hobby’s?
Cees: “O ja, al ik tijd over had, ging ik vast zeilen of paravliegen! Ik houd erg van oude
zeilschepen en van oude boerepleatsen. En ’s zondags gaan Marion en ik graag op stap om
oude stadjes te bekijken en musea te bezoeken.”

Op de steenzolder van ’t Lam
Cees zijn oogjes glimmen extra. Ik bedenk dat ik hem zelden zonder dat lachende
gezicht zie. Toch is de weg niet over rozen gegaan! We praten nog even over de
vrijwilligers. Al jaren verzorgt Cees samen met Simon Jellema van De Rat theorieavonden voor de leerlingen vrijwillig-molenaar. In de nabije toekomst zal hij ook
praktijkleermeester worden. Daar heeft hij echt zin in. Een heel sympathieke aanwinst
voor It Fryske Gild tinkt my!
Tekst:Hiltsje Feenstra / Foto’s: Gerben D. Wijnja

Polslootmolen krijgt nieuwe naam op nieuwe locatie
In april werd een begin gemaakt met de verplaatsing en wederopbouw van de Akkrumer spinnekop.
De oorspronkelijke. Landelijke situatie was in de loop der jaren veranderd in het industrieterrein de
Spikerboor en dat was uiteraard geen natuurlijke locatie meer voor een spinnekop. Bij het Deel krijgt
de wiekendrager weer de functie waarvoor hij bedoeld is, zij het in de rol van hulpgemaal. Daarbij
wordt hij omgedoopt in “Mellemolen”, de naam die de molen al heel lang had in de volksmond. Het is
namelijk de naam van één van de oude poldereigenaren, Melle Sjoukes Hylkema.

Forum aflevering no. 4
Forum 2
Op bladzijde 37 van het vorige nummer is een storende typefout in de tekst van inzender Rob
Borst geslopen. In de zin: “Voor mij is behoud en conservering van een molenromp als romp
dus niet zo belangrijk als restauratie tot een complete molen.” moet het woordje niet gelezen
worden als net. Onze excuses voor de misleidende fout. (de redactie)
Ook de heer Van der Horst uit Scheemda had dezelfde fout ontdekt en kwam aansluitend met
de stelling: 'De nieuwste regels van de ARBO-wet zijn fataal voor molens. Zij doen sterk
afbreuk aan de oorspronkelijkheid van het monument'
Verderop in deze Utskoat vindt u nog wel de reactie van Frank Terpstra op de stelling over de
afbraak van molenrompen (forum no.2). Wij danken hem voor zijn reactie.
Forum 3
Op de vorige stelling is geen enkele reactie binnengekomen. Blijkbaar viel de stelling niet in
de smaak, of wilde of durfde niemand zijn vingers er aan te branden.
Forum 4
Op de onderstaande stelling kan vanaf nu weer volop worden gereageerd.
“De nieuwe ARBO-regels zullen voor de molen en zijn molenaar alleen maar positieve
gevolgen hebben”
U kunt uw reactie per post naar het redactieadres van De Utskoat sturen (zie colofon) Houd er
a.u.b. wel rekening mee dat uw reactie uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum van de
kopij bij ons binnen dient te zijn.
Ook kunt u uw reactie per e-mail naar ons zenden, ruurd.jakob@tiscali.nl
N.B. het gaat er hier niet om wat wij als redactie van de stelling vinden, maar wat u als lezer
van deze stelling vindt.
Ook suggesties voor een stelling van uw kant worden zeer op prijs gesteld. We kunnen
natuurlijk niet garanderen dat die ook daadwerkelijk wordt behandeld, maar we doen ons best.

Uit ons prentenkabinet
We komen terug op de oude foto van een
spinnekop met windmotor die we in ons laatste
nummer opnamen. Vrijwillig molenaar Pieter
Hofkamp van de molen Welgelegen in
Heerenveen deed toen de suggestie dat het plaatje
ook tussen Finkum en Bartlehiem gemaakt zou
kunnen zijn. Daar kwamen tot nu toe geen reacties
op. Daarom nu zijn visie op de gedane suggestie.
Links de nog bestaande windmotor en hieronder
de verdwenen spinnekop. Aanvullend maakte
Hofkamp een collage van de oude foto en de
windmotor en dan doet het plaatje inderdaad
denken aan de oude foto op blz. 26 van nummer
110. Op dat plaatje staan vier mannen bij de
windmotor. Dat zouden de bouwers van de
“Amerikaan” kunnen zijn, maar het is ook niet
ondenkbaar dat het de slopersploeg is die op het
punt staat de spinnekop met de grond gelijk te
maken waarbij de foto dan nog als aandenken kan
dienen.

De oude foto van de Finkumer spinnekop

De door Hofkamp gemanipuleerde foto

Hierboven een nieuwe onbekende spinnekop. Dit plaatje uit de oude doos komt uit de
verzameling van Popke Timmermans uit Heerenveen die de veenpoldermolen uit het vorige
nummer thuisbracht als De Rietvink bij café De Laatste Stuiver en de Scheenesluis te
Nijetrijne. De molen is nu als recreatiewoning ingericht en heeft een slechte biotoop door de
vele bomen. Voor locatieonderzoek is Popke er op de fiets naar toe gegaan. De zelfzwichter
van pag. 26 zou volgens hem die van de Buitenposter Oosterpolder zijn. Nadere gegevens
ontbreken. We houden ons aanbevolen voor aanvullingen. (GDW)

Informatie over sarrieshutten gevraagd
De heer Bob Poppen is bezig met een onderzoek naar de belasting op het gemaal. Een aspect
daarvan is de inventarisatie en geschiedenis van sarrieshutten, (de woninkjes van de inners der
belasting) waarvan hij er nu een tiental in Groningen heeft getraceerd en in kaart gebracht.
S. J. van der Molen schrijft dat er in Friesland “op slechts enkele plaatsen” sarrieshutten
bewaard zijn gebleven en hij noemt dan die te Beetsterzwaag (de Kombuis).
Wie kan meer informatie verstrekken over die sarrieshut te Beetsterzwaag alsmede over
andere plaatsen waar ze nog te vinden zijn? Poppen zijn adres is: Ripperdadrift 16, 9981 LH
Uithuizen, telefoon 0595-434825 en e-mail: B.Poppen@net.hcc.nl

Stelling, Forum 2
“Alle molenrompen in Friesland moeten worden gerestaureerd tot een volledige molen.
Zoniet, dan moeten ze afgebroken worden.”
Het onderwerp van deze tweede stelling is zeer goed gekozen. Het is voor de toekomst
van het molenbehoud daarentegen vruchtbaar om zaken feitelijk op een rijtje zien te
krijgen. Dan kunnen we de werkelijke waarden ontdekken. Wat behouden we eigenlijk?
Waarom? Wat betekent het? Welke plaats geven we die betekenis in een breder
verband? De prikkelende stelling vraagt om een uitgebreide reactie. Het onderwerp van
dit forum raakt de essentie van wat molenbehoud is. Het gaat verder dan molenrompen
in Friesland. Zelfs verder dan molens alleen. Een analyse. Geïllustreerd met drie
uiteenlopende voorbeeldobjecten, die we recent met eigen ogen hebben mogen bekijken.
Als vierde wordt een jong gebouw behandeld. Dezelfde principes blijken ook hier geldig.
De stelling gaat te veel uit van het feit dat alleen ‘complete’ molens van waarde zijn. De
eenzijdige strekking van de stelling is nog regelmatig de praktijk. De essentie van wat
monumentenzorg is wordt dan volledig genegeerd. Molenbehoud wordt dan feitelijk
gereduceerd tot het ‘leuk’ aankleden van de omgeving met molens zoals de herstellers willen
of denken dat ze eruit hebben gezien. Wat niet aan het ‘ideaalbeeld’ voldoet, wordt vanuit een
geromantiseerde en sterk versimpelde kijk op het verleden en de werkelijkheid hersteld tot de
staat van ‘volledigheid’. De aanpak die de stelling propageert leidt tot vertrutting en/of
vernietiging van cultuurhistorische waarden.
We hoeven het overigens niet perse over molenobjecten te hebben of over Friesland. Het kan
bijvoorbeeld ook gaan over een ruïne van een Italiaanse watermolen of over overblijfselen uit
het Romeinse tijdperk.
Er bestaan geen grenzen wat betreft functie, gebouwtype, tijdperk en plaats.
Toevallig had ik in de vorige Utskoat, nummer 109, in het kader op pagina 26 een korte
beschrijving geplaatst van de achterliggende theorie.
De stelling die ik hanteer, luidt:
“In plaats van molens spreken we over materiële overblijfselen van vroegere
ontwikkelingen. Zoniet, dan verworden molenobjecten tot oubollige en nietszeggende
karikaturen.”
Met molenobjecten
molenrestanten.

worden

bedoeld

zowel

complete

molens,

molenrompen

als

Functie wordt niet meer gevraagd; ontstaanscontext is verdwenen
Historische molenobjecten zijn allen restanten uit het verleden. Molens hebben geen
economische functie meer als productiemiddel. Hun functie is primair een cultuurhistorische.
Verder zijn er de landschappelijke en de toeristische functie. Diverse poldermolens hebben,
mits mogelijk, nog een functie als hulpbemaling. Als het mes aan meer kanten kan snijden, is
daar uiteraard niets op tegen! De omstandigheden waaruit klassieke molentechniek is
voortgesproten en waarin het werd gebruikt als primair productiemiddel zullen echter nooit
terugkeren. Alle overgebleven molenobjecten verdienen respect voor hetgeen zij zijn. Dat is

niet altijd gelijk aan wat wij ervan verwachten! Hoogwaardig instandhouden van het
overgebleven materiaal in zijn gegeven context is het credo.
Monumentenzorg is in die zin gelijk aan het leven zelf. Aan alles komt een eind, maar wat
van waarde is willen we zolang als mogelijk is in stand houden. Monumentenzorg is de
ouderenzorg binnen de Bouwkunde…..maar dan bedoeld voor een veel langer tijdsbestek dan
het gemiddelde mensenleven duurt.
Ook complete molens zijn restanten uit het verleden
Van alle molens die ooit hebben bestaan, zijn de overgebleven exemplaren een fractie. Door
molens in detail te bekijken, leren we dat elk molenobject zijn unieke combinatie van
kenmerken heeft. Kijken wordt dan zien. Daaruit weten we dat niet overgebleven
molenmateriaal ook zeker zijn –onbekende, niet achterhaalbare- eigenschappen en afleesbare
levensverhaal heeft gekend. Vanaf het schaalniveau van de situatie tot de schaal van het
kleinste onderdeel. Daar zullen we bewust van moeten zijn.
Nogmaals een vergelijking met het leven zelf: We zijn allen ongeveer op dezelfde wijze
verwekt. Toch zijn we allemaal verschillend. Onze persoonlijke kenmerken zijn het gevolg
van het specifieke ouderpaar waaruit we zijn geboren en de culturele omgeving waarin we
opgroeien en leven. Desondanks kan geen enkel natuurlijk ouderpaar een gelijke ‘worp’ later
nog eens tot stand brengen. Ook de levensloop, welke het karakter mede vormt, is uniek.
Een molenobject is eveneens in unieke, niet kopieerbare omstandigheden tot stand gebracht
tot wat het nu is. De materiële kenmerken en de gebruikssporen leveren ons thans
ondubbelzinnige informatie over zijn bouw, zijn gebruik en aanpassingen tijdens de
verschillende
gebruiksperioden.
Een historisch object is een
driedimensionale informatiebron,
waarvan in vele gevallen veel
geheimen niet ontraadseld zijn. Het
is dus niet alleen een molen als
zodanig dat van waarde is, maar
vooral de informatie dat het in de
context
gegeven
historische
materiaal draagt.

Voorbeeldobject 1.
Restant van een watermolen in Italië. Het object ligt aan een zijarm van het
Comomeer. Zoals op de foto’s is te zien, werd het water als gevolg van de specifieke ligging van de molen
toegevoerd over een aquaduct. Van het
inwendige en de bovenbouw is niets
overgebleven en is weinig bekend. Men
respecteert het object inclusief zijn
raadsels zonder plotselinge kunstgrepen
in de overgeleverde staat. Klasse dat dat
kan.

Een interessant restant…..
Het
instandhouden
van
de
historisch gegroeide materiële
situatie kan ook gelden voor
waardevolle molenrestanten of –
rompen. Zoals reeds genoemd: alle
historische molenobjecten zijn

overblijfselen van een reeks van vroegere ontwikkelingen. Wat ongedocumenteerd is
verdwenen, dat kan nooit meer worden achterhaald. Nog eenvoudiger gezegd: wat er niet is,
dat kun je ook niet behouden. Het aanwezige molenrestant is echter geen last, maar is veelal
een interessant overblijfsel. Met andere woorden: wat bijzonder dat van een aantal vroegere
molens een deel bewaard is gebleven. Daaruit valt tevens informatie af te lezen over het
verleden. Het roept tegelijk allerlei vragen op. Waarom heeft men de romp destijds niet gelijk
gesloopt? Heeft het toen een secundaire functie gekregen als bijvoorbeeld woning? Of heeft
het molenrestant nog een periode dienst gedaan als behuizing voor een latere motorbemaling?
Zo ja, dan kent het uit die situaties ook kenmerken en aanpassingen. Ook hier geldt dat elke
ontwikkeling dient te worden gerespecteerd. Het glas is halfvol in plaats van half leeg. We
vergeten wel eens, dat een molen ooit ook een innovatie is geweest. Het heeft wellicht iets
anders verdrongen. In de Friese waterhuishouding kunnen we hierbij denken aan de periode
dat er helemaal geen dijken en al helemaal geen (polder)molens bestonden. De mens hield
zijn hebben en houden op terpen droog. Je kunt de loop van de geschiedenis achteraf niet
veranderen. Als je dat wel doet, dan wordt molenbehoud al snel oubollig.
Hierbij is het verhelderend om eens over de grenzen van het land en het molenbehoud heen te
kijken. Wat verstaan we eigenlijk onder ‘compleet’ of ‘volledig’? Molens hebben hun functie
als primair productiemiddel voorgoed verloren. Daaruit beschouwd zijn ze een overblijfsel uit
het verleden met de huidige betekenis van monument. Ze zijn niet ontwikkeld om aan de
huidige vraag te kunnen voldoen. Met de huidige kennis zouden we ze juist niet of heel anders
ontwerpen en bouwen. De terp van Hegebeintum wordt ook niet weer tot zijn oorspronkelijke
oppervlakte opgeworpen. De huidige Penninga’s Molen is in materieel opzicht een
overblijfsel van een reeks van ontwikkelingen die is gestart te Westzaan. In die zin is hij
absoluut incompleet. Van zijn eerste ontwikkeling als papiermolen is immers bijna niets meer
aanwezig of bekend. Compleetheid is dus een onhaalbaar doel.
Voorbeeldobject 2.
Restant van de
dubbeltempel van Kom Ombo in
Egypte. Gebouwd in fasen tussen 180 –
51 voor Chr. Vrij snel daarna was het
trouwens plotseling gebeurd met het
tijdperk van de Farao’s, dat duizenden
jaren had geduurd. Een bewijs dat aan
alles een eind komt.… De tempel wordt,
zoals alle Faraonische overblijfselen, in
de gegeven staat behouden. Veel van het
hoe en waarom van Egyptische
cultuurschatten is onbekend. Laat staan
van het hoe en waarom van wat niet is
overgebleven. De zware schade die een
aardbeving in 1992 heeft toegebracht
aan de tempel van Kom Ombo is
inmiddels naar de staat van hoe het
daarvoor was hersteld. De bestaande
stukken, die waren gevallen of verschoven, zijn op hun oude plek teruggelegd. Niet meer, niet minder!

…….of toch een banale tuinmolen?
Waarom wil men dan wel vaak molenrestanten en –rompen ‘completeren’? Dit terwijl er
weinig bekend is van de vroegere specifieke technische situatie? De romp of het restant is met
wat innovatief vermogen als zodanig te behouden. Vaak heeft het al een andere bestemming;
soms zelfs al een langere periode dan het object ooit als molen heeft gefunctioneerd! Wat wil
men met een ‘completering’ bereiken? Wat is de informatiewaarde? Wat zijn de technische

kenmerken? De ziel en de identiteit, oftewel de echtheid van datgene dat is verdwenen kan
zeker onmogelijk worden teruggetoverd. In 2050 kunnen we van een recente herstelactie op
de genoemde vragen antwoorden: “Pietje wou omstreeks 2000 een molen (her)bouwen”. Een
verdere intrinsieke (innerlijke) betekenis is er niet. Die vorm van behoudzucht leidt tot
folklorisering, of zo u wilt: het levert tuinmolens op. Daarbij wordt de echtheid van het
molenrestant of de molenromp door de herstelwerkzaamheden ook nog eens onomkeerbaar en
onnodig aangetast. Ontwikkelingen van na het molentijdperk en onbeantwoorde mysteries
worden zonder schroom weggevaagd.
Dan zijn er nog de hedendaagse molenbouwprojecten waarbij opgescharrelde historische
delen en nieuw gemaakte delen worden samengevoegd tot een molen die op die plek en in die
samenstelling nooit heeft bestaan. Soms neergezet op een bestaand restant. Men spreekt
vervolgens van een molenwonder. In sommige gevallen krijgt de gecreëerde molen de naam
van zijn huidige bouwer of eigenaar. Wat betekent het als ik van opgescharrelde oude
bakstenen een St. Franciscusbasiliek opricht? Mag ik toch bedanken voor zo’n gebouwde
fabel?
Er bestaat echter geen absolute scheidslijn
Om het verhaal af te maken: Incomplete molens waarvan alleen het gevlucht en een paar nietsubstantiële en achterhaalbare zaken ontbreken, kunnen doorgaans goed worden
gecompleteerd tot een historisch verantwoord en relevant geheel.
Bij twijfelgevallen dient natuurlijk niet vanuit een dogmatisch standpunt altijd ‘nee’ te
worden gezegd. Denk hierbij aan zeldzame situaties waarvan bovendien nog redelijk wat
materiaal van het gaande werk is overgebleven en de meeste technische informatie van het
verdwenen materiaal achterhaalbaar is. Let wel: dit zijn uitzonderingsgevallen, want in de
meeste gevallen is bitter weinig bekend of overgebleven. Een exterieurfoto zegt bijvoorbeeld
nog weinig van de innerlijke constructieve kenmerken. Waarvoor we moeten pleiten, is dat
vooraf aan een eventuele operatie een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd.
Het antwoord op de vraag wat te doen mag uiteraard niet bij voorbaat vast staan. De
werkelijkheid is nu eenmaal vaak complexer en anders dan verwacht. Een aanpak van “dat
lossen we wel even op”, is vaak een bevestiging dat de feitelijke historische situatie onbekend
is. Het is voor de zuiverheid nodig om te willen analyseren en puzzelen. Het speurwerk is
bovenal hartstikke leuk en je komt dan automatisch tot de conclusie dat we het meeste niet
weten en dat veel raadsels niet oplosbaar zijn.
Instandhoudingshandelingen
We willen de vanuit vroeger overgebleven molenobjecten voor de toekomst instandhouden.
Hiervoor is het uiteraard noodzakelijk om bouwdelen die daar aan toe zijn te restaureren of te
vervangen.
Alles aan monumentale molenobjecten is cultuurhistorisch bepaald en vraagt daaruit
per geval instandhoudingshandelingen.
Dat is de essentie van monumentenzorg. Niet meer en niet minder! Bij de vanuit vroeger
overgebleven gevallen is het specifieke origineel aanwezig. Het te vervangen onderdeel kan
zonder afwijkingen op de specifieke historisch gegroeide situatie exact worden gekopieerd of
worden gerestaureerd. Een uitgekiend onderhoudsprogramma is overigens de eerste
voorwaarde voor langdurige instandhouding. Goed onderhoud behoudt het aanwezige
waardendragende materiaal optimaal. We willen immers het liefste niets aan het
‘monumentale hart’ -zowel van staande als gaande werk- vervangen: BEHOUD gaat voor
HERSTEL.

We hebben in de toekomst geen molenmakers nodig die de traditie van het verleden wensen
voort te zetten en molens willen bouwen. We hebben hoogwaardige molenrestaurateurs
nodig die het monument respectvol weten te verzorgen. Zij hebben affiniteit met de
informatiewaarde en de in het verleden tot stand gekomen kenmerkendheden van het
specifieke object. Ze moeten daarvoor ook hoger gehonoreerd worden. Je leert het vak niet
zomaar even en goede ambachtsmensen die ook nog affiniteit hebben met het monument zijn
schaars. De moderne bouwvakker wordt daarentegen steeds meer een monteur.
Met het doorgaan van de tijd zijn de omstandigheden onomkeerbaar veranderd. Het verleden
zal nooit terugkeren. De vroegere cultuur van de molenbouw kunnen we onmogelijk imiteren
of laten voortleven. Het verheerlijken van het verleden biedt weinig soelaas; geen tijdperk is
belangrijker dan het andere en we leven nu reeds in 2003. Het doel is het instandhouden van
het monumentale object dat inmiddels een overblijfsel uit de spreekwoordelijke oudheid is.
De oplossing voor de lange termijn ligt onder meer in meer bewustwording van cultuur- en
bouwhistorische waarden en de kwetsbaarheid daarvan. Het creëren van meer inhoudelijke
maatschappelijke waardering zal echter niet eenvoudig zijn.
Kortom: Molens instandhouden is zeer kunstmatig geworden en vraagt per geval om een
instandhoudingsprogramma op maat. Op het gebied van presentatie, dagelijks beheer,
onderhoud en restauratie. Historische molenobjecten instandhouden in de ontwikkelingsstadia
zoals ze vroeger tot stand zijn gekomen vraagt specialisatie, professionalisering en
verwetenschappelijking.

Voorbeeldobject 3.
Romeinse Arena te Verona (I). Gebouwd voor gladiatorengevechten en
wildedierengevechten. Het is gebouwd in de eerste eeuw na Christus buiten de stadsmuren van de toen
Romeinse stad. Nu ligt het midden in het centrum van Verona: de loop van de geschiedenis heeft lagen in
onze leefomgeving aangebracht. Sinds 1913 worden in de arena moderne opera’s opgevoerd.
Het bouwwerk is voor ongeveer 75% bewaard gebleven. Zo ontbreekt de buitenste ring, op een klein deels gereconstrueerd- deel na. Desondanks is het bouwwerk een pleisterplaats voor het hedendaagse
culturele leven. Handhaving van de incompleetheid respecteert het monument. In deze staat heeft het een
hogere cultuurhistorische waarde als in een denkbeeldig geforceerde situatie waarin het ‘compleet’ zou
zijn ‘hersteld’. Niet storende -en zonder blijvende schade verwijderbare of vervangbare- toevoegingen in
het interieur ten behoeve van de opvoering van opera’s zijn van een eigentijds ontwerp, zoals het
zitmeubilair op de oorspronkelijke tribunes van blokken natuursteen en de benodigde lichtinstallaties op
het podium.
Foto: Victoria Farkas, Sp!ts, 20 augustus 2002, p10-11.

Bewustwording vraagt inhoudelijke presentatie
Het echte molenbehoud heeft het moeilijk door gebrek aan inhoudelijke belangstelling.
Molens moeten het vooral hebben van hun nostalgische uitstraling. Mensen moeten een molen
vooral ‘leuk’ vinden als beeldmerk in hun omgeving, menen molenpromotors met weinig

kennis van zaken. Een dergelijke benadering bevordert een schijnbaar weinig om het lijf
hebbende betekenis nog meer, waarbij het ‘leuke’ en het ‘nieuwe’ er voor de consument er
snel van af zullen zijn. En het bevestigt in de richting van sceptici hun -onterechteonbenullige beeld van molens. Van zo’n vlak verhaal moeten we dus af. Zomaar een molen
als beeldmerk en als werktuig is op de keper beschouwd helemaal niet zo bijzonder. Voor een
miljoen euro heb je een flinke – schaal 1 op 1 wel te verstaan. Het gaat om het verhaal dat een
molenobject vertelt. Het is pas waardevol als een historisch object in materieel opzicht is
overgebleven vanuit zijn vroegere context en daarover materiële informatie en kenmerken
draagt. Die situaties kun je niet met acties tot stand brengen. Een recent bij elkaar
gesprokkelde verzameling oude stenen is ook geen historisch bouwwerk. De wal keert op een
gegeven moment hopelijk het schip. Nieuwe generaties hebben geen heimweegevoelens bij
een molen. Dat maakt de weg wellicht vrij voor een onbevangen benadering. Een historisch
molenobject is een interessant en autonoom overblijfsel uit een tijdperk dat we zelf niet
hebben meegemaakt, gelijk een Romeins amfitheater dat bijvoorbeeld is.
Nieuwe uitdagingen voor molenbeheerders
Als verzorger van monumenten kunnen we het beste proberen niet in molens te denken.
Onderzoek per geval welke feitelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Een specifiek
molenobject heeft dan meer te vertellen dan de optelsom van zijn onderdelen. We komen tot
de ontdekking dat we het meeste ervan niet weten. Informatiewaarde is wat anders dan
belevingswaarde, maar sluit het laatste niet uit. Integendeel zelfs: het object wordt met het
beter begrijpen ervan voor zijn aanschouwer steeds ‘mooier’! Een overgebleven romp, restant
of een molen in een voor ons onlogische situatie is ineens een als zodanig behoudenswaardige
aanvulling op de collectie zogenaamde ‘complete’ molens. En niet een zielig zeehondje
waarvoor weer een actie compleet met gironummer zou moeten worden gestart. Het geld en
de inspanning kunnen verstandiger worden besteed aan het goed instandhouden van wat er is
(hebben we de handen aan vol), dan aan een in breder verband betekenisloze kick. Verplaats
in dit kader dus ook niet zomaar molens die op een voor ons onlogische locatie staan. Wij
hebben de loop van de voorbije geschiedenis en de logica daarvan niet bepaald. De loop van
de geschiedenis heeft in onze leefomgeving lagen aangebracht die soms pas bij een nadere
beschouwing zichtbaar worden. Dat maakt het allemaal nog spannender en interessanter.
Voorbeeldobject 4.
Molens werden nooit volledig ontworpen. Men had vaak een bestek waarin de
materialen, de houtmaten in doorsnee en de gevraagde kwaliteiten werden voorgeschreven. Doorgaans
nog een doorsnedetekening en wellicht nog wat zaken. Toch kan het specifieke molenobject daar nu niet
mee worden gereconstrueerd. De werkelijke technische oplossingen waren voor een belangrijk deel het
gevolg van het vakmanschap en de handelingen van de maker(s): “het geheim van de smid”. Ook werd in
gevallen materiaal hergebruikt. De werkelijkheid valt alleen af te lezen aan overgebleven, ‘in materie
gestold’ historisch molenmateriaal. Zie kader pagina 26, De Utskoat 109.
Op de foto voor de verduidelijking een recent gebouw in
aanbouw (1994). We hebben dat destijds zelf gebouwd als
uitbreiding voor het toenmalige tuincentrum bij ons thuis.
We hebben vooraf alleen een eenvoudige plattegrond en
een doorsnede met principe-details getekend. Veel van de
technische oplossingen zijn tijdens het bouwen tot stand
gekomen en zijn dus zeer ambachtelijk (in dit geval feitelijk
ouderwets en simpel) uitgevoerd. We zijn nu, negen jaar
later, bij een fictieve situatie waarin het gebouw
grotendeels is verdwenen, niet meer in staat om hem in
gelijke staat te repliceren. Ondanks dat we het toen zelf
hebben gemaakt! We zouden het nu overigens ook niet
meer in gelijke staat ontwerpen en bouwen. Zelfs dit object,

hoe vers ook, is nu reeds een ‘in materie gestold’ overblijfsel van een vroegere ontwikkeling. De
combinatie van alle relevante omstandigheden waaruit het is bedacht en is gemaakt komt nooit weer
terug.

Acceptatie van de werkelijkheid…..
Cultuurhistorische waarden zijn niet op afroep verkrijgbaar of volledig te maken. Het is niet
‘Veronica komt naar je toe deze zomer!’. Die leus heeft haar glans trouwens verloren….
Nog een vaststelling in dit kader: Cultuurmonumenten kunnen we met alle mogelijke
middelen beschermen, maar ze zijn vanuit hun uniciteit onmogelijk te verzekeren - al willen
we dat elkaar wel vaak onterecht doen geloven. Hoe spijtig ook: shit happens.
Bepaalde waarden gaan over de waan van de dag en de kaders van huidige instituties heen.
Juist die waarden fascineren. Zij zijn het meest kwetsbaar en laten zich tegelijkertijd niet
zomaar vangen. Het kunnen verstaan ervan vraagt oefening. Het zou mooi zijn als er meer
ruimte komt voor acceptatie van schijnbare onvolkomenheden en afwijkingen. Daar is de
werkelijkheid waarin wij leven nu eenmaal uit opgebouwd. En: Wat is wel volkomen?
….en de betekenis ervan
De cultuurhistorie leert ons dat de mens voortdurend op zoek is geweest -en zal blijven- naar
adequate oplossingen voor zijn behoeften en problemen. De mens blijkt daarbij slechts in
staat om oplossingen te bedenken die van tijdelijke aard zijn. Er dient zich telkens een nieuw
probleem aan, de omstandigheden veranderen of er wordt een veel betere oplossing
ontwikkeld.
We kunnen het molenbehoud als drager van cultuurhistorie met een dergelijke benadering
naar een hoger plan tillen. Wat wij doen is niet louter het tegen de tijd in laten draaien van
molens. De uitdaging gaat verder: we behouden een collectie cultuurmonumenten. Zij laten
zien dat elke tijd zijn eigen oplossingen vraagt. Het heden en de loop van de toekomst zijn
niettemin al gedeeltelijk in het verleden vastgelegd.
april 2003, Frank Terpstra

Reactie op Jouswier
De heer Warner B. Banga uit Dokkum schreef ons n.a.v. het verhaal over de molen van
Jouswier: “Ik heb onlangs contact gehad met mevrouw Anna Smits-Jepma, die als 5-jarig
meisje op de foto's staat. Moeder Jepma wilde niet op de foto omdat ze destijds in
verwachting was... Overigens wist zij me weinig nieuws te vertellen. Haar vader was rond
1923 molenaar; in 1926 is de molen omgewaaid.”

Te koop gevraagd
Ostfriesisches Mühlenbuch,
215 bladzijden. Geschreven door Hartmut Weßling en Walter Norzel
Uitgegeven door Schlütersche, 1991. ISBN 3-87706-330-6. Over de prijs worden we het altijd eens.
Ruurd Jakob Nauta, Oppenhuizen Tel. 0515 559454 ruurd.jakob@wolmail.nl

Een stukje geschiedenis over WINDMOTOREN (2)
Stokvis schrijft over de zwakte van de Amerikaanse windmotor. Dit vraagt om een nadere
toelichting, welke hierna volgt, aangevuld met twee tekeningetjes betreffende het verschil van
de wijze van aandrijven vanuit het windrad.
De windrad constructie is voor zowel als de “Amerikaan“ als de “Duitser” vrijwel gelijk.
Windrad en motorlichaam van een Amerikaanse motor
Conische tandwiel overbrenging
Het zwakke punt betrof hier de rechte
tandwieloverbrenging tussen het windrad en de
conische overbrenging op de verticale aandrijfas.
Deze constructie van aandrijving was het zwakke
punt van de Amerikaanse motor en draaide bij
sterke wind meestal stuk.
Ook de torenconstructie was niet opgewassen
tegen onze sterke polderwind met gevolg dat er
nogal een “Amerikaan” omwaaide.
Windrad of windroos
Rechte tandwiel overbrenging
Toren

Windrad van een Duitse Hercules Metallicus
motor
Hierbij is een rechtstreekse conische tandwieloverbrenging geconstrueerd tussen windrad en
verticale aandrijf-as.
Deze constructie is een Duits ontwerp
en betekende een solide verbetering
en heeft nooit tot problemen geleid.
Het windrad staat hierbij onder een
hoek van 98 graden ten opzichte van
de verticale aandrijfas.
Conische tandwiel overbrenging
Verticale aandrijfas
Toren
Windrad of windroos
H. de Vries

Ook Overijssel heeft weer een Amerikaanse windmotor
Op 24 mei werd de gerestaureerde windmotor aan de Raalter Wetering nabij de
Hondemotseweg
te
Raalte
feestelijk in gebruik gesteld. De
Friese windmotor-deskundigen
Jan Bergstra en Hans de Vries
droegen hun steentje bij. Een
verslag door Jan Bergstra.
De ingebruikname werd verricht
door de heer Sybe Schaap,
dijkgraaf van het waterschap
Groot Salland. Hans de Vries en
ik waren vanwege het verstrekken
van enige technische adviezen
uitgenodigd deze opening bij te
wonen. En feestelijk was het:
vlaggen bij de ingang en een heuse feesttent op het terrein. We werden verwelkomd door
mevrouw Jeanne de Vries, voorzitter van de Stichting Amerikaanse Windmolen Overesch.
Haar werd terecht veel lof toegezwaaid door de diverse personen die het woord voerden. O.a.
door de reeds genoemde heer Schaap en de heren Endedijk (dir. De Hollandsche Molen) en
Steinz (vz. Gilde van Vrijwillige Molenaars). Zij was het die tijdens de restauratie de regie
voerde: ze legde contacten met sponsors, ze zocht medewerking van een aantal bedrijven en,
niet te vergeten, ze wist de vrijwilligers te stimuleren.
Het weer werkte echter niet mee. Het was een wat druilerige middag, maar in de tent, met
uitzicht op de windmotor was het gezellig met een hapje en een drankje en zoals gezegd veel
sprekers. Wat echter erger was, het grote probleem van iedere molenaar, er was totaal geen
zuchtje wind. Doch dit werd, om vooral de filmers iets draaiends te tonen, door de molenaar
opgelost door de verticale spil met beide handen stevig te omklemmen en op dit manier rond
te tornen zodat de zaak draaide. “Monkey driving,” fluisterde Hans me in het oor. De
molenaar kreeg voor deze krachttoer een daverend applaus. Dit illustreert dus tevens dat deze
windmotor heel goed is gelagerd en uitgelijnd. Bij windkracht 3à 4 gooit hij er heel wat water
uit, aldus de molenaar en wij geloofden hem direct.
De ongeveer 8 meter hoge windmotor met een raddiameter van 3 meter en voorzien van
centrifugaalpomp ziet er keurig uit, maar heeft geen wezenlijke opmaalfunctie. D.w.z. hij
pompt het water gelijk weer terug in de poldersloot waar het vandaan komt. Ongetwijfeld een
leuk stromingseffect om naar te kijken. Toch doet het o.i. enigszins afbreuk aan de
originaliteit van het geheel. Op de terugweg naar Sneek hebben we er nog even over zitten
nakaarten. Het had op vrij eenvoudige wijze wel anders gekund, mar fierders poerbêst du
sneontemiddei dêr yn Raalte. ( Jan Bergstra)

In Fries om utens
Dizze kear in mûne dy’t nei Drenthe ferfean is: de Nooitgedacht út Veenoord. Oan de
Hoogeveensche Vaart Noardside mei it adres Industrieweg 15 stiet de in 1916 boude achtkant
stellingnôtmûne. Twaris wie op itselde plak in foargonger yn de brân rekke. De mûnemakkers
Van Ausselt en en Huberts út Coevorden hellen it achtkant út Hankate by Hellendoorn. Mar
de mûne wie it libben begûn as oaljemûne yn Ljouwert en stie dêrnei op It Hearrenfean. De
vlucht is 22,20 meter en de Nooitgedacht is eigendom fan de Mûnestifing Drenthe.

Bericht voor molenkaartenverzamelaars en vrijwillige molenaars die
kaarten op hun molen willen verkopen om bezoekers van dienst te kunnen
zijn
Molenfotograaf Peter van der Drift heeft kaarten uitgegeven van de volgende molens:
Dokkum - Marmeerin, Ezumazijl - De Gans, Franeker - Arkens, Holwerd - De Miedenmolen,
Jislum - De Volharding, Nijemirdum - 't Zwaantje, Oudega - Doris Mooltsje, Tietjerk - De
Himriksmole, Tietjerk/Ouddeel - De Lytse Geast, Wanswerd - Victor, Molkwerum Amerikaanse windmotor, Zeijen - Paaltjasker, Paaslo - Tonmolen, Leiden - Kikkermolen.
De kaarten zijn te bestellen door 8,45 euro over te maken op postbankrekening 5681468 t.n.v.
P.G.M. van der Drift, Veenweg 59, 2631 CJ Nootdorp onder vermelding van PD 27 t/m 40.
Bij betaling per bank wordt u vriendelijk verzocht uw adres apart opgeven. Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met Peter van der Drift, tel. 015 - 3108742.
Het is ook mogelijk om alleen de Friese molens te bestellen. In dat geval maakt u 6,95 euro
over (11 kaarten + verzendkosten).
Eerder uitgegeven series zijn ook nog verkrijgbaar:
* Serie PD 1 t/m 10: Schipluiden - Groeneveldse molen, Abbenbroek - De Hoop, Alkmaar Geestmolen, Heumen - Joannusmolen, Afferden - De Drie Waaien, Augustinusga Boktjasker, Nijetrijne - De Reiger, Mildam - Tjongermolen, Wedderveer -Spinnekop
stellinghoutzaagmolen, Wetsinge - Eureka.
U kunt deze serie kaarten in uw bezit krijgen door 6,45 euro over te maken op
bovengenoemde girorekening o.v.v. serie PD 1 t/m 10.
* Serie PD 11 t/m 26: Burgwerd - Aylvapoldermolen, Bolsward - Paaltjasker, Lollum Meerswal, Bolsward - De Klaver, Stokkum - Duffels Meuln, Dichteren - Aurora, Amsterdam
- Paltrok De Otter, Oostwoud - Klikjesmolen, Nieuwe Tonge - d'Oranjeboom, Achthuizen Windlust, Eijsden/Breust - Breustermolen, Eijsden/Laag-Caestert - Graanmolen van Eijsden,
Gulpen - Neuborgmolen, Valkenburg/Plenkert - Kruitmolen, Mesch - Meschermolen (1 x
gebouw en 1 x rad ).
U kunt deze serie kaarten in uw bezit krijgen door 9,45 euro over te maken op
bovengenoemde girorekening o.v.v. serie PD 11 t/m 26.
Aanbieding voor vrijwillige molenaars van de molens waarvan een kaart is uitgegeven:
Peter deelde ons mee dat zij kaarten kunnen overnemen voor verkoop op de molen. De prijs
bedraagt dan slechts 22 eurocent per kaart, exclusief verzendkosten. De minimale afname
bedraagt slechts 50 stuks. Een prima alternatief voor het laten maken van een kaart door een
professionele kaartenuitgever daar de kwaliteit van zowel de foto als de keuze van het papier
prima is. Een aanrader! (GDW)

Molenliteratuur
Het monumentenboek: een rijke schakering van ons nationale erfgoed
Uit de fotocollectie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (periode 1860 tot heden)
stelde Karel Loeff een boeiend beeld samen van de rijkdom en veelzijdigheid van
Nederlandse monumenten waaronder natuurlijk ook de nodige windmolens. Het
Monumentenboek telt maar liefst 448 pagina’s met circa 450 gekleurde en zwart wit foto’s.
Het boek kan dienen als een eerste kennismaking voor diegenen die zich eigenlijk nooit zo
verdiept hebben in het verschijnsel ‘monument’. Het boek geeft antwoord op de vraag wat een
monument eigenlijk is. Naast het begrip schoonheid speelt met name het unieke of bijzondere
karakter, overeenkomstig een bepaalde periode, een belangrijke rol. In het monumentenboek
is bewust gestreefd “naar een nieuw, veelzijdig beeld van de rijkdom van ons gebouwde

cultureel erfgoed”. Nederland telt momenteel 341 beschermde stads- en dorpsgezichten en
48.519 rijksmonumenten. Het zal duidelijk zijn dat die rijkdom niet in deze ene dikke bundel
opgenomen kon worden. Toch wist Loef aan de hand van verschillende thema’s een boeiend
beeld te creëren. Niks geen alfabetisch handboek of chronologisch overzicht van
bouwkunsten, stijlen of gebouwtypen. Nee, de monumenten staan kriskras door elkaar, slechts
geordend naar onverwachte thema’s als behoud, groen, gebruik, interieur, kleur, samenhang,
omgeving, materiaal, stijl en water. Het heeft hiermee een sterk afwisselend karakter
gekregen.
Het boek is in handzaam formaat gebonden (12,2 x 16,3 cm) met op elke pagina één foto met
uitgebreide beschrijving. Je zou bijna spreken van “het Monumentenbijbeltje”. In hetzelfde
formaat verscheen ook “het Boerderijen boek”. We zagen graag in deze nieuwe reeks van de
Overijsselse uitgever Waanders een boek over molens waarbij opnieuw geput wordt uit de
rijke collectie van de Rijksdienst. Dit boek smaakt gewoon naar meer! ISBN 90 400 87458
Prijs: € 14,50 (GDW)
Gedeponeerde archieven voormalig waterschap Boarnferd geïnventariseerd
De waterschappen, veenpolders en particuliere polders in Midden- en Zuid-Friesland, zeg
maar de voorlopers van het waterschap Boarnferd, zijn door waterschapsarchivaris Jelle
Hagen nageplozen en geïnventariseerd. Het resultaat van dit noeste ‘sneupwerk’ zag onlangs
in boekvorm het levenslicht en dat is goed nieuws voor alle geïnteresseerden in de
geschiedenis van de strijd tegen het water in dit belangrijke gebied van onze provincie,
volgens Hagen “het gezicht van Fryslân”. Het belang van deze archieven ligt met name in de
aanwezigheid van de belangrijkste veenpolders die Fryslân heeft gekend. Het spreekt voor
zich dat daarbij veel molens, denk aan het lage midden, een buitengewoon belangrijke rol
hebben gespeeld.
Het is goed dat de uitvoering is gebeurd overeenkomstig de vormgeving van de andere delen
over de waterschapsarchieven in onze provincie. Dat betekent een formaat van 16,5 bij 24 cm
met een omvang van maar liefst 271 pagina’s. Na een algemene inleiding over de
geschiedenis, de archieven en inventarisatie, aanwijzingen voor de gebruiker en een
literatuurlijst komen eerst de particuliere polders in het gebied aan de orde. Vervolgens de
veenpolders, de boezemwaterschappen, niet opgerichte boezemwaterschappen en afsluitend
enige documentatie.
Handig is het dat Hagen, evenals zijn voorganger H. de Raad, bij elk hoofdstuk een inleiding
heeft geschreven waarin ook de molengeschiedenis in het kort wordt vermeld. Dat betekent
dat in het boek veel gegevens over oude windmolens, maar ook over windmotoren en
gemalen te vinden zijn. Kaartmateriaal geeft een beeld van de diverse polders en hier en daar
zijn enkele foto’s geplaatst. De molenliefhebber moet hier echter geen overdaad aan
molenfoto’s verwachten. Sterker nog, er staat niet één molenfoto in en dat hadden we toch
graag anders gezien. Maar dat gemis kan ruimschoots goed worden gemaakt door de vele
sneupers die zich voelen aangetrokken tot de geschiedenis van een bepaalde molen en hun
resultaten willen publiceren. Daarbij kunnen en moeten natuurlijk oude foto’s afgedrukt
worden. Dat kan in boekvorm door bijvoorbeeld een particuliere uitgave, maar publicatie in
ons molenblad behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Speurders raden we deze uitgave dan ook van harte aan. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
Het kost slechts € 10,- en kan worden besteld bij het Wetterskip Boarn en Klif te Joure, tel.
0513-482648. Wie niet kan wachten op toezending verwijzen we naar de aanwezigheid van
de beschrijvingen op het internet: www.friesewaterschappen.nl. (GDW)
Rechts: De poldermolen in de Lindevallei (foto: 23 augustus 2003)
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