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Van de redactie
Een overpeinzing bij recente molenbezieling of ontzieling
We zijn met z’n allen best wel trots op onze molens. De een wat
meer op z’n eigen wiekendrager, de ander wat meer op het
gebouw als monument in wat voor hoedanigheid dan ook. Er is
niks mis met wat extra chauvinisme richting de eigen molen, zeker
niet als dat gaat met een gezonde portie molenpromotie, de p.r.
dus. Dat geeft ook een olievlekeffect, het loopt uit naar andere
molens, maakt nieuwsgierig en werkt aanstekelijk. Met andere
woorden: je wilt als molenaar van een ‘normale’ molen ook wel
eens graag een graantje meepikken van de aantrekkingskracht die
een meer publieksvriendelijke “toeristenmolen” weet te creëren.
En juist in dit specifieke van elke molen schuilt de charme.
Wie kent niet Anton Pieck, de tekenaar van kerstkaarten en kalenders, de
illustrator van menig boek (denk ook aan de oliemolenroman van Cor
Bruijn: “Strijd om den Eenhoorn”). Hij aanbad als het ware de
authenticiteit van het door weer, wind en tijd aangetaste stads- en
dorpsbeeld. Niks geen rechte lijnen, geen nieuw gemaakte gevel bij een
restauratie. Nee, het moest oud lijken en dus kregen restaurateurs bij hun
karwei aan het grote Eftelingmuseum dat hij ontwierp menigmaal de
opdracht om opzettelijk ‘beschadigingen’ aan te brengen in houtwerk of
muren om het toch maar zou echt mogelijk, zou oud mogelijk te laten
lijken: verweerd door de tand des tijds.
Geweatherd
Bij modeltreinverzamelaars is een soortgelijke trend zichtbaar. De
treintjes en wagonnetjes of karretjes die uit de winkel komen worden aan
een deskundige schilderbeurt onderworpen: geweatherd, om zo het
nieuwe te camoufleren en de trein het aanzien terug te geven van een
zwoegend werktuig dat door arbeid en weersinvloeden alles behalve de
indruk wekt dat het net uit de wasstraat is gereden.
Ik ken een molenvriend die gruwt van een nieuwbouwmolen: niet om het
“nep-effect” (“wat oud en vergaan is hoef je niet na te bouwen want het
blijft surrogaat”), maar omdat het zo netjes staat, zo steriel, zo ver van
de werkelijkheid van het doorleefde molenleven dat op oude ansichten en
films nog wel zichtbaar is. Toch zijn die oude doorleefde molens ooit ook
nieuw gebouwd, wellicht met heel veel hergebruikte materialen en
daarmee ook een stuk geschiedenis vertellend.
Nieuwe trend
Zo is er voor heel veel meningen wel wat te zeggen, maar ik ben geneigd
om te denken dat de nieuwe trend (let wel nieuwe!) om nieuwbouw af te
doen als een uit zijn culturele verband gerukte tuinmolen vooral wordt
gestuwd door geld”gebrek”. Als die trend 35 jaar geleden mode was
geweest (ik schrijf bewust mode om daarmee het tijdelijke van de trend te

accentueren!) dan hadden we nog steeds een houtzaagmolenromp op De
Jager en De Rat gehad, was Penninga’s Molen een “schandvlek voor De
Vlecke Joure” gebleven of vanwege de ergernis allang gesloopt en had De
Zwaluw z’n wieken in Burdaard niet meer uitgeslagen om maar enkele
voorbeelden te geven. Wat een verarming hadden we dan over ons heen
gekregen. Nu zijn we met recht trots op deze monumentale toppers op
molengebied in Fryslân. Niemand die de monumentale waarde van deze
molens durft te aan te vechten. Ze zouden voor gek verklaard worden.
Maar in feite is er wel een bedenkelijke ontwikkeling in gang gezet om de
waarde van gerestaureerde molens aan te vechten. Voor de
molenstrijders van de vorige eeuw is het bijna niet te geloven dat dit
nieuwe denken van gerespecteerde mensen als prof.dr. Bazelmans en
gelijkgestemden aanhang vindt bij de ‘moderne’ molenvrienden.
Fouten
Ik zal meteen toegeven dat er in de jaren zeventig van de vorige eeuw
toch ook enorme fouten zijn begaan tijdens restauratiewerkzaamheden.
Materialen waren niet zo duur en een nieuwe balk aanbrengen was
goedkoper dan een oude fatsoeneren. Het ‘steriele’ houtwerk heeft nooit
de sfeer van weleer meer terug gekregen ook al is er veel met de molen
gemalen, ligt er meelstof op, zweven er ragfijne webdraden langs en
verraden punaisegaatjes dat er ooit een serie molenansichtkaarten op
geprikt is. Die nieuwe balken hebben hun eigen geschiedenis inmiddels
geschreven, maar ja…… die oude had met wat goede wil wellicht
behouden kunnen blijven. Zo is het ook met de zelfzwichting gegaan. Niks
geen kleppen. Dat modernisme van de twintigste eeuw diende
onverbiddelijk plaats te maken voor Oud-Hollandsch hekwerk. Traditioneel
plaatselijk kleurgebruik ging ook voor de bijl en diende het veld te ruimen
voor wat gold als “algemeen beschaafd molenherstel”: een eenheidsworst
dreigde. Sloop van bijgebouwen die onlosmakelijk verbonden waren aan
de ontwikkelingsgeschiedenis van de molen werd zonder slag of stoot
gerealiseerd met als gevolg dat je de ziel wat uit het molenbeeld haalde.
Hoe bezield men ook was van de goede wil om de molen te redden. Zelfs
herinneringen aan een motormaalderij gingen ter ziele: dat was niet oud
genoeg. Eeuwig zonde, maar het is niet terug te draaien. Gelukkig zijn er
nog molens als die van Noordwolde waarbij nooit toegegeven is aan deze
sloopdrang. Gelukkig heeft men ook met de windmotoren tijdig ingezien
dat de laatsten toch echt op het punt stonden voorgoed te verdwijnen
waardoor voorkomen werd dat deze schakel in de waterbeheersing nog
slechts op foto’s aanschouwd kon worden. In de jaren zeventig werden ze
door de molenvrienden zonder blikken of blozen als roestige
rammelkasten beschouwd die je maar liever met de grond gelijk maakte.
Ze hadden immers de afgang van menig oude windmolen op hun
geweten!
Tijden hebben tijden en het gevaar
Natuurlijk heeft elke tijd z’n eigen visie, ook op molenbehoud, maar we
zullen toch heel zorgvuldig moeten blijven kijken naar de kwaliteit van
molenherstel. Wordt er op basis van historisch onderzoek gerenoveerd,

zijn de restaurateurs vakbekwaam en, zeker niet onbelangrijk,
gewetensvolle vaklieden? Hebben überhaupt alle opdrachtgevers wel de
juiste vakkennis in huis? En wie draagt de verantwoordelijkheid? Gaan ze
met respect om met onze molens, met oog voor het historische detail en
weten ze dat om te zetten in een lust voor het oog, hoe subjectief dat
laatste ook mag klinken? Een molen z’n kap en wieken terug geven is
respect hebben voor de strijd die men thans aangaat om de herinnering
aan iets moois te bewaren. Het is ook behoud van een stuk vakkennis.
Het is vaak een jarenlange strijd, van volharding, doorzettingsvermogen,
keihard werken en dan eindelijk loon naar werken krijgen. Of niet en dan
slaat de teleurstelling toe, vermorzelt het als het ware de liefde voor de
molen en dreigt de passie om te slaan in passiviteit. Zo van: “en nou
verdom ik het om nog langer wat te doen in m’n vrije tijd”. Dat gevaar is
niet denkbeeldig maar loert om de hoek om vervolgens snoeihard toe te
slaan. Een vergelijkbaar iets is de papierlast waarmee de Rijksdienst de
bestuurders lastig valt. “Het is gewoon niet leuk meer, ze zoeken het zelf
maar uit,” zuchtte onlangs een molenvriend die er noodgedwongen mee
stopte.
Goud voor de molens

Moeten we dan in mineur eindigen zo aan het slot van 2008? Absoluut
niet, want de geslaagde voorbeelden van hedendaags molenherstel geven
aan dat we goed bezig zijn. De molens van Finkum (Slagdyk) en Achlum
zijn dankzij volharding in ere hersteld. Je ziet ze weer in het landschap,
terwijl je er anders achteloos aan voorbij ging. Ze zijn een schitterende

aanwinst, een levendige
aankleding die herinnert
aan de tijd toen hier op
windkracht de landerijen
nog op peil gehouden
moesten
worden.
De
herrijzenis
van
de
spinnekopmolen
bij
Nijhuzum past naadloos
in dit rijtje en kon
voltooid worden in de
afgelopen
maanden.
Wederom een voorbeeld
van molenbehoud waarbij
passie gepaard ging met
gewetensvol molen-bouwen.(zie de foto van Jaap Tiedema op de vorige
pagina en die van Hugo Landman hierboven: oude tijden herleven!)
Hoofdprijs voor molens
Dat de molens in de internet-enquête “Typisch Nederlands” de hoofdprijs
in de wacht sleepten, stemt ons opgetogen. Vóór Sinterklaas en de
klompen werd de molen toch maar mooi tot HET Nederlandse icoon
uitgeroepen. Mensen die aan de enquête meededen lieten zich enerzijds
beïnvloeden door hoe buitenlanders tegen ons land aankijken, maar
anderzijds liet men zich ook leiden door de gedachte wat men belangrijk
vindt. En dat de molens als prominente wiekendragers, als beeldmerken
van typisch Nederlands het goud binnen haalden, is een reden te meer om
daar dan ook in te investeren.
Harlingen hoopt op renaissance zaagmolen
De gemeente Harlingen geeft wat dat betreft een bemoedigend beeld.
Men staat daar niet afwijzend tegenover de herbouw van een molen op de
zeedijk. Was in eerste instantie nog sprake van een herbouwde
korenmolen De Bazuin, wat natuurlijk nooit meer een Bazuin kon worden,
nu gaan er geluiden op om een nieuwe houtzaagmolen te bouwen die de
herinnering levend houdt aan de omvangrijke houthandel die hier ooit is
bedreven en waarbij houtzaagmolens een niet onbelangrijke rol speelden.
Dat men daarbij het silhouet van de stad meer aanzien wil geven door hét
beeldmerk van Nederland hier terug te laten keren is hoopvol. Wat aan de
Zaanse Schans kan (herbouw van zaagmolen Het Jonge Schaap) moet
toch ook in Fryslân kunnen. Geen ontmoedigingsbeleid dus, maar
bemoediging, bezieling. Dan wordt de huldeblijk ook van boven af
beloond. Maar … het blijft waakzaam zijn, zeker in kommervolle tijden.
Wij wensen al onze lezers fijne Kerstdagen en een gezond en goed
draaiend 2009 toe.
Gerben D. Wijnja

Najaarsvergadering GFM 7 november 2008
Op 7 november was het weer zover, de najaarsvergadering van het Gild
Fryske Mounders. Een goed gevulde zaal, ca 65 mensen, was weer
getuige van een uitermate interessante avond. De avond was wederom
in twee delen gesneden, voor de pauze het formele gedeelte en na de
pauze het meer informele deel, ditmaal over oliemolens.
Zoals gezegd was
het gedeelte voor
de pauze het meer
formele deel van de
avond
die
rond
19.30 begon. Vanaf
19.00 was de zaal
geopend en die zat
na een half uur
bomvol
Friese
molenvrienden. Na
het welkomstwoord
van
voorzitter
Frank Terpstra, was
het
woord
aan
penningmeester
Piet de Vries welke
de begroting met
de zaal besprak.
Deze werd door
iedereen goedgekeurd en ook de notulen van de vorige vergadering werden door
de zaal met applaus goedgekeurd. Het wordt inmiddels al bijna normaal om
tijdens de vergadering meerdere geslaagden het diploma te overhandigen.
Ditmaal was er “slechts” één geslaagde te bewonderen. Het was Jan Stoel, een
leerling van Jaap Tiedema op de Nijlânnermolen te Workum. Jan is twee jaar met
veel enthousiasme als leerling verbonden geweest aan de Nijlânnermolen. Op
zaterdag 18 oktober heeft Jan met goed gevolg het examen afgelegd, welke
natuurlijk door zijn leermeester Jaap Tiedema werd afgenomen. De
examencommissie bestond uit Gert Klijnstra en Johan Cnossen. Op de foto
linksboven zien we Jan Stoel met zijn diploma, met naast hem mw. I. Groenhofvan der Wal en daarnaast Jan zijn echtgenote Shirley. En nou hoor ik u denken:
waar ken ik mw. I. Groenhof-van der Wal toch van? Nou, zij is de eigenaresse
van de tjasker in It Heidenskip waar Jan heel veel te vinden is. De tjasker maakt
de laatste tijden overuren door het enthousiasme van Jan voor deze meest
originele tjasker van Friesland. Na de rondvraag en een fraaie toespraak van
voorzitter Frank Terpstra, was het tijd voor de pauze, waarna de presentatie
“Oliemolenpotpourri” van Ada Meurs en Mark den Boer zou beginnen.
Op de foto rechtsonder hoort de muisstille zaal aandachtig de lezing van Ada en
Mark aan. De molenaars van oliemolen De Passiebloem in Zwolle hielden een
prachtige lezing vol met interessante wetenswaardigheden over oliemolens. Mark
bracht vooral het technische aspect naar voren terwijl Ada hem mooi aanvulde
en veel te vertellen had over het sociale aspect van de oliemolen. Termen als
oliekelder, voor-en naslag, vuister, slagbank, raapzaad, kantstenen, wentelas en
vlaszwingelmolens vlogen door de zaal. Een quiz met 13 vragen bracht
uiteindelijk een aantal winnaars op, welke blijkbaar het best hadden geluisterd.
Het bos bloemen en waardebon was voor deze prachtige presentatie meer dan
verdiend.
Ruurd Jakob Nauta

Links op de tweede rij Mark den Boer (met microfoon) met daarnaast
Ada Meurs die de Oliemolenpotpourri presenteerden.

Excursie GFM 2009 naar Gelderland e.o.
Ook in 2009 zal de molenexcursie weer plaatsvinden, en wel op 4 april.
De reis zal ons deze maal langs drie Gelderse molens leiden, daarnaast
staat er ook een Overijsselse houtzaagmolen en een Duitse korenmolen
op het programma. Korenmolens en houtzaagmolen zullen dus de te
bezoeken molens zijn. Al met al wordt het (weer) een zeer gevarieerde
excursie.
De provincie Gelderland is het hoofddoel van de excursie op 4 april a.s. Als
eerste zullen we molen De Haag in Beuningen bezoeken. De Haag is een
standerdmolen, gebouwd in 1704. Hij heeft 22,50 meter vlucht en is ingericht
met twee koppels stenen. In 2003 werd de halssteen vervangen door een
pokhouten halsblok. Na molen De Haag zullen we de grens met Duitsland
oversteken en in Donsbrüggen neerstrijken. Bij deze molen zullen we ook de
gebruikelijke “koffie met iets erbij” nuttigen. Het gevlucht van de Donsbrügse
molen (zie foto van Rob Pols) is volledig uitgevoerd in Bilau. Op 4 enden Bilau
is redelijk uniek, alhoewel het in het buitenland wel meer voorkomt. In
2002/2003 werd de molen volledig gerestaureerd. Na ons tripje door een klein
stukje Duitsland, zullen we als derde molen de “Buitenmolen” te Zevenaar
bezoeken. Deze torenmolen werd in de 16e eeuw gebouwd, maar in welk jaar
precies, dat is niet duidelijk. De Buitenmolen is een van de vier laatst

overgebleven
torenmolens,
alhoewel De Zwaan in Lienden
toch meer als overgangsmodel
gezien
wordt.
Na
de
Buitenmolen reizen we voor
onze vierde molen naar Wilp.
Hij is nog op vrijwillige basis in
bedrijf en maalt nog geregeld.
De Wilpermolen is uitgevoerd
met het Ten Have systeem.
Opvallend daarbij is dat de
bovenas niet doorboord is,
maar met een zwichtring is
uitgevoerd. Als laatste molen
zullen we De Bolwerksmolen
aandoen. Deze houtzaagmolen
staat net buiten Deventer en
werd in 1863 gebouwd en is
daarmee een van de jongste
houtzaagmolens uit de tijd dat
ze nog voor economische
doeleinden werden gebouwd.
In
2005
kreeg
deze
houtzaagmolen
een
pittige
restauratiebeurt en in 2006
werden de nieuwe roeden
gestoken, welke een stel oude
Potroeden verving.



Ook ditmaal kunt u zich alleen telefonisch aanmelden voor deze
excursie. Als u mee wilt gaan, laat dit dan tijdig weten aan R.J.
Nauta, telefoonnummer: 0515-439929 (na 19.00 uur) of 0628930890

Eventuele introducés die op uw kosten meereizen kunt u zelf doorgeven. Op tijd
telefonisch aanmelden is een pre, omdat wij te maken hebben met een
maximum aantal beschikbare plaatsen. De excursie is destijds speciaal opgezet
voor leerling-molenaars, maar natuurlijk mag iedereen die geen leerling meer is,
ook gebruik maken van dit bijzondere jaarlijkse uitstapje. Dus, of u nu GFM-lid,
Fryske Mole-donateur of GVM-lid bent, u bent allemaal van harte welkom! Ook
mag iedere excursie-ganger 1 (betalende) introducé meenemen.
De prijs van de excursie zal, net als in 2005-2008, worden bepaald aan de hand
van het aantal excursiegangers. Hoe meer molenvrienden zich aanmelden des te
lager zal de prijs uiteindelijk worden. Het maximum bedrag bedraagt € 32,50. Na
de excursie krijgt u een acceptgiro van onze penningmeester. Vooraf betalen is
dus niet nodig. Opstapplaatsen van de excursie zullen dit jaar zijn: McDonald's
Goutum (7.00 uur), McDonald's Heerenveen (7.20 uur). Wees op tijd, want
de bus wacht niet! Ook geldt wederom net als voorgaande jaren: vol=vol, dat
geldt bij 56 aanmeldingen. Wij zien uw aanmeldingen met veel plezier tegemoet.
Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta

Efkes bijprate troch “De
Fryske Mole”
De aanvragen voor subsidie voor de restauratie
van de Jansmolen, de Klaailânsmolen en de
Wijnsermolen op grond van de Rrwr 2007 zijn
zoals bekend door de minister van O.C.W.
afgewezen. Ook het beroep bij de Bezwarencie.
van het ministerie van O.C.W. heeft geen resultaat gehad. De gang naar de
rechter staat nu nog open en dat gaan we doen.
Over de uitvoering van de Brim is recent overleg met de R.A.C.M. geweest.
Hierbij is de verzwaring van de administratie aan de orde gekomen. Deze
verzwaring leidt tot een te grote belasting van een vrijwilligersorganisatie. Het
overleggen van een jaarlijkse accountantsverklaring over de terechte besteding
van de subsidiegelden, kan in de plaats komen voor de verplichte verklaring aan
het eind van de P.I.P. periode. Een melding op grond van artikel 24 van de Brim
hoeft alleen te worden gedaan, als het bedrag van een bepaalde Stabucode
wordt overschreden of een Stabucode wordt gebruikt, die niet in het PIP is
opgenomen.
Voor het verkrijgen van de provinciale subsidie voor 2009 is een Productplan
ingediend bij de provincie Fryslân. In dit plan is omschreven welke
werkzaamheden de stichting in 2009 gaat uitvoeren.
Restauraties
De huidige plaats van de Himmole bij Sneek is niet ideaal en door de aanleg van
de nieuwe weg is dit er niet beter op geworden. Er zijn daarom plannen om de
molen te verplaatsen naar een plek aan de Geeuw ten noorden van IJlst.
Hiervoor wordt een begroting van de kosten opgemaakt en zullen sponsors
moeten worden gevonden. Wij hebben zelf hier geen geld voor.
Voor de restauratie van de Grote Molen te Broeksterwoude, De Hoop, de
Jansmolen, de Klaailânsmolen, de Olifant en Wijnsermolen zijn aanvragen voor
subsidie bij de RACM op grond van de Rrwr 2008 ingediend. De in het P.I.P.
opgenomen onderdelen van de restauratie worden ten laste van het onderhoud
gebracht. Al met al een investering van ruim € 1 miljoen. Doordat de
paalfundering van molen De Hoop te Roodkerk door de peilverlaging is gaan
rotten, moest deze molen worden stilgezet. Door de slechte staat van de
gevluchten van de Grote Molen is deze stilgezet en kan de Wijnsermolen maar
beperkt draaien.
Bij de restauratie van de Broekpoldermolen bleek dat ook de binnenroede aan
vervanging toe was en is een nieuwe besteld. Hierdoor zal de restauratie begin
volgend jaar worden afgerond.
De Achlumermolen zou op 21 november a.s. officieel in gebruik worden gesteld.
Helaas kon door o.a. de weersomstandigheden de vijzel nog niet worden
aangebracht. Tevens is door de slechte staat van de onverharde weg de molen
voor zwaar transport voorlopig niet bereikbaar. De ingebruikstelling is daardoor
naar een nader te bepalen datum in het voorjaar 2009 verschoven.

Met de nattigheid van de afgelopen herfst werd de bereikbaarheid van de
Achlumermolen met de dag slechter. Reden waarom de feestelijke
ingebruikname moest worden uitgesteld. Maar wat staat hij er al fier te
pronken! (Foto: molenaar Cees Foppele)

Door het indienen van de afrekeningen voor de restauratie van de Olifant en de
Slagdijkstermolen zijn deze restauraties formeel afgerond.
Inzet molens bij extreem waterbezwaar
DFM heeft een overeenkomst met “Wetterskip Fryslân” over de inzet van onze
molens bij extreem waterbezwaar. Dit houdt in, dat het wetterskip een beroep op
ons kan doen om de molens bij veel neerslag voor bemaling in te zetten.
Hiervoor zijn 23 van onze 41 molens beschikbaar.
Begin oktober hebben de Eendracht en Slagdijkstermolen op verzoek een aantal
dagen gedraaid. Op 11-11-2008 heeft het wetterskip overwogen om een beroep
op alle inzetbare molens te doen. Door de meevallende weerberichten is dit
uiteindelijk niet gedaan. Het is bekend, dat een aantal molenaars ook
ongevraagd malen en deze hebben vast gedraaid. Prima, geen enkel bezwaar.
Molens als onderdeel van het toeristisch product Fryslân


Op de website van Friesland Marketing heeft onze website een vermelding
gekregen.




En . . . als de vlag op de molen staat is de molenaar aanwezig en graag
bereid om u over “ zijn molen” te vertellen. Ook scholen en andere
groepen zijn welkom.
De molenroutes in Fryslân ( rondje Bolsward, Dokkum en Leeuwarden) en
ansichtkaarten van de molen zijn op een aantal molens verkrijgbaar of te
bestellen: e. mail secretaris@defryskemolen.nl . Kosten € 1,50 per stuk
incl. verzendkosten.

Tot slot

(foto Gerben D. Wijnja, Nationale Molen- en gemalendag 2008)

Op 16 december 2008 zal om 19:30 uur in restaurant de Molen in
Vrouwenparochie de jaarlijkse vergadering van de molenaars met het bestuur
van DFM worden gehouden.
Pieter Kooistra secretaris
www.defryskemole.nl

van het bestuur DFM. Zie ook onze website

Friese Molendag 2008 – een jubileum
Het is voor de redactie niet eenvoudig een keuze te maken uit het
aanbod draaiende molens op de tiende Friese Molendag. Er wordt zoveel
georganiseerd en er zijn zoveel interessante molens en bijbehorende
molenaars die vol zitten van hun molen, van de verhalen, de
geschiedenis, de technische snufjes, de bijzondere constructies, het
oude ambacht enz. enz.
Eerst naar de Babuurstermolen
Toch menen we in onze opzet geslaagd te zijn om weer iets heel bijzonders te
bezoeken. We moesten daarvoor naar het hoge noorden van de provincie, maar
’s morgens was er eerst een visite aan de Babuurstermolen ter plaatse. Van de
gemeenteambtenaar had ik een tas vol folders, boekjes en een open
monumentendagvlag gekregen voor de molen bij Tjerkwerd. Daar ging ik
vrijwillig molenaar Jos Hoogenboom dus met veel plezier mee verrassen. Hij was
al aan het malen toen ik in de stromende regen kwam aanfietsen. Op de stevige
oostenwind had de molen de vaart er behoorlijk in. Het deed me even denken
aan zo’n 30 jaar geleden toen ik hier regelmatig bij molenaar Koopmans kwam.
Hij was nog een molenaar van de oude stempel, eentje die van wanten wist en je
ook ongezouten de waarheid zei over de opleiding tot vrijwillig molenaar. Hij was
beroeps, vergroeid met weer, wind en molen. Dat kon een vrijwilliger nooit
worden. Ja dan die tijd van toen…. Ik hing aan zijn lippen en voor ik het in de
gaten had, was het middaguurtje voorbij gevlogen en moest ik haast maken om
nog op tijd op m’n werk te komen. Dat sfeertje hing daar even in de lucht toen ik
er weer over het dijkje naar toe ging. De regen striemde in mijn gezicht terwijl
het gezoef van de wieken je wel op eerbiedige afstand van het gevlucht hield.
Jos had het erf keurig afgeschermd met lijnen, zodat ik veilig het
molenaarswoninkje bereikte. Daar werd ik hartelijk welkom geheten en deed de
koffie me de kou van buiten gauw vergeten. Jos had een leerling ter assistentie
bij zich. Michiel de Ruiter, een naam om niet gauw te vergeten. Hij komt uit
Bolsward en geniet van het monumentale gebeuren op de oude poldermolen.
Ooit heeft hij nog college gehad van prof. Herman Pleij. Met die achtergrond als
Neerlandicus en zijn cultuurhistorische bagage zit het dus wel goed. Wie weet
kunnen we nog eens wat van hem tegemoet zien in onze Utskoat! ! !
Naar Hantum

Het hoge noorden in, ja dat wilden we. De poldermolens
van Hantum en Holwerd hadden we op ons lijstje gezet.
Die van Hantum omdat we die wel vaker hadden bezocht,
maar we kwamen er bij eerdere pogingen voor de dichte
deur. Op de Friese Molendag was het raak. Reeds van
verre zag ik hem draaien. En dat trekt. Je moet even
weten waar je in Hantum de afslag moet nemen, maar
een bordje wees nu uitnodigend de weg. Molenaar zijn
betekent hier draaien en malen op een molen die niet
veel bezoek krijgt. Maar op de molendag wisten toch
verschillende liefhebbers de weg hierheen te vinden. Al
jarenlang bestiert Anne Visser hier de molen. Als kind
woonde hij al in het molenaarswoninkje dat tot 1962 nog
naast de molen stond. Z’n vader Durk was hier de
molenaar, maar in 1957 kwam de boel stil te staan na een roedebreuk. In ons
archief troffen we een oud knipsel aan van 7 december 1957 waarin de
zorgwekkende toestand van ruim een halve eeuw geleden staat afgebeeld en
beschreven.

Met veel enthousiasme
bemaalt
Visser
als
opvolger van zijn vader
de
molen.
Bij
de
restauratie
heeft
de
zelfzwichting
plaats
moeten
maken
voor
zeilen. Daarmee kan de
molen weer draaien en
malen en Visser doet
niets liever. Hij geniet
met volle teugen en laat
me met gevoel voor
nostalgie het hokje zien
dat hij binnen timmerde
van afgedankte planken
uit
het
voormalige
molenaarswoninkje waarin hij als kind opgroeide. (Zie de foto uit de oude doos hierboven) . Het deurtje
van de bedstee doet nu dienst als toegangsdeur naar het hokje. Daar zit het
tochtvrij en als er in tijden van ruig weer gemalen moet worden is het prettig te
weten dat je daar ‘noflik’ kunt zitten.

De Hantumermolen anno2008,
gelukkig bewaard gebleven en
nog in maalvaardige staat!
Op het erf voor de molen ligt een
oude, houten schroef.

Met een thermosfles koffie, een stuk koek en een stapeltje kranten onder
handbereik vermaakt Visser zich dan prima, ondertussen de lucht in de gaten
houdend en luisterend naar de vertrouwde geluiden van de molen: het bruisen
van het water, het zoeven van de wieken, het kraken van de gebinten ……
Naar het Holwerder “swetshok”

“Ik ha mei inkele mûnders ôfpraat om hjir sneon 13 septimber op de neimiddei
fan sa’n 5 oan't 7 oere efkes nei te praten yn ,,It Swetshok". Met dat bericht
werd ik nieuwsgierig gemaakt door de
molenaar van de Miedenmûne, de prachtige
zelfzwichter die een eind buiten Holwerd in
de uitgestrektheid van landerijen ligt. Gjalt
de Groot is een rasverteller en hij laat die
dag de molen niet alleen draaien, maar
vertelt ook sterke verhalen over de natuur
en wat je daarin zoal beleeft. Over het
drama van Goatum, de aaiduvel en Joukes
reis naar Rome om maar eens enkele
toppers te noemen. Verhalen die elke keer
weer garant staan voor succes en die bij
bezoekers aanslaan en tot nieuwe verhalen
inspireren. Plaats van handeling is dan het
“Swetshok”,
een
sfeervol
aangeklede
ruimte in de boerderij waar de herinnering
aan menig verhaal over allerlei opgehangen
en te pronk gezette voorwerpen voortleeft.
Een schitterende , “smûke” ruimte om na
afloop van de molendag bij elkaar te komen
om “te swetsen en te swearen.”
En dat alles onder het genot van een
drankje terwijl de “swietreek fan rikke iel”
uitnodigt tot een smakelijke hap. Met uiteraard weer een sterk verhaal waarin
het duo Hessel en Jaap van Holwerd ongetwijfeld een hoofdrol heeft gespeeld.
Wordt dit een vaste traditie op de molendag?
Gerben D. Wijnja

Links penningmeester Henk Hoogeveen van De Fryske Mole die zich de rikke iel
vast goed heeft laten smaken. Rechts mûnder Gjalt de Groot.

Spinnekop van
Nijhuzum weer
als vanouds

Nijhuzum - De in oude glorie herrezen achtkante, met riet gedekte spinnekop
van Nijhuzum is vrijdag 28 november om 13.00 geopend door Gijs van Reeuwijk.
In het komende nummer komen we daar uitgebreid op terug daar
deze datum na de deadline van het decembernummer lag. De foto van Jaap Tiedema
laat ons in ieder geval wel zien hoe
mooi de molen geworden is en in wat
voor een schitterende biotoop hij z’n
diensten waar kan gaan maken. Op
vrijdag 7 november maakte de molen
zijn eerste rondjes en op de Tweede
Nijefurder Moledei, op zondag 30
november, kon een ieder de aanwinst
bezoeken. En daar hebben ongetwijfeld heel veel molenvrienden dankbaar
gebruik van gemaakt.

“Harlingen had eens zijn Zaanstreek”
Met die woorden schreef de bekende journalist S.J. van der Molen
eens een historisch artikel over de molens van Harlingen. En die
zijn ineens weer super actueel geworden dankzij een ambitieus en
indrukwekkend plan.
“Er moet een nieuwe houtzaagmolen verrijzen nabij de Westerzeedijk bij
Harlingen.” Wethouder Frans Zomers opperde op donderdagavond 6 november
jongstleden in de begrotingsvergadering dit plan voor de bouw van een
ouderwetse molen als opvallende stadsentree. Harlinger Belang steunde hem
prompt met een initiatiefvoorstel. ,,Harlingen heeft in het verleden meer dan
twintig molens gehad, waaronder een aantal in het gebied van de
Westerzeedijk'', zo liet de fractie weten.
Wellicht wordt het een replica van De Swarte Molen die we op onderstaande foto
zien malen: een forse spinnekop of wipmolen op een zaagschuur. Of heeft men
toch liever een bovenkruier balkenzager op een schuur? We wachten het met
heel veel spanning af en wensen de gemeente alvast veel succes met het
voorbereiden van deze ambitieuze plannen.
Er is in onze provincie genoeg kennis voorhanden om deze droom voor Harlingen
te kunnen verwezenlijken. Daar hoeft het niet aan te liggen. Het is een
fantastische uitdaging voor de Friese molenmakerij die in het verleden heeft
laten zien tot hoogstandjes in staat te zijn. Die vakkennis is er gelukkig en dient
in stand te worden gehouden. Ook daarom hulde voor dit grootse initiatief.
Gerben D. Wijnja

De molen van de Slagdyk
is weer een pronkjuweel
(Foto Gerben D. Wijnja)

Molenerfgoed niet gered met geld alleen

Hoogwaardige kennis en cultuurhistorisch inzicht zijn even
noodzakelijk

Als onafhankelijk onderzoeker heeft Frank Terpstra uit Beetsterzwaag in de
afgelopen jaren het Nederlandse molenbehoud geanalyseerd en diverse artikelen
over een hoogwaardige toekomst daarvan geschreven.
Op 11 november 2006 is een bundeling van deze artikelen met een begeleidende
brief verstuurd naar mevrouw M.J.A. van der Hoeven, Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Tegelijk is een afschrift ervan verzonden naar meer dan 20
molen- en monumentgerelateerde organisaties en onafhankelijke deskundigen.
Opvallend is, dat de uitkomsten van de analyses grote overeenkomsten hebben met
die
van
prof.dr.
J.G.A.
Bazelmans
van
de
RACM2.
Op verzoek van de vereniging TIMS Nederland/Vlaanderen is de inhoud van de brief
en de bijlagen eind 2007 verwerkt tot een artikel dat in haar in oktober 2008
uitgekomen tijdschrift Molinologie, nummer 29, is gepubliceerd.

Problematiek
Het molenbehoud ontbeert tot nu toe een hoogwaardige inhoudelijke visie en een
instandhoudingsbeleid dat is gebaseerd op cultuur- en bouwhistorische kennis en
analyse. De praktijk van het molenbehoud wordt voor een groot deel ingegeven door
de waan van de dag, waarbij veel te weinig rekening wordt gehouden met de
intrinsieke waarde van het monument.
De volgende twee processen, welke de kwaliteit van het erfgoed aantasten, spelen
zich af:
 De kwetsbare molens welke nog redelijk onaangetast vanuit het verleden zijn
overgeleverd - en als zodanig tot nu toe in stand zijn gehouden - worden
bedreigd en/of aangetast door de inhoudelijke zwakheid en nonchalance van
het molenbeleid. Het vermogen om cultuurhistorische waarden op kritische
wijze te kunnen onderscheiden is te weinig aanwezig in het molenveld.
Bouwhistorische kenmerken en sporen van de geschiedenis worden dikwijls
niet herkend en worden achteloos weg gerestaureerd. Molenbeheerders
worden onvoldoende begeleid met inspirerende, kritische deskundigheid. Er is
gebrek aan experts en hoogwaardige restauratievaklieden die in staat zijn

bouw- en cultuurhistorische waarden te herkennen en molens consoliderend
te restaureren.


Ondanks gerijpte inzichten worden zeldzame molenrestanten en molenrompen
nog steeds zonder diepgaande onderzoeken gecompleteerd tot molens
waarvan er dertien in een dozijn gaan. Nogal onzinnig en contraproductief. Als
de betrokkenen na enige tijd van het toneel verdwijnen en de kick van het
moment weer is uitgedoofd, is er plaats voor reflectie. Het gecreëerde object
zal geen nieuwe afleesbare geschiedenis blijken te bezitten. De
cultuurhistorische ontwikkeling ná de windaandrijving waarover het relict
informatie droeg is met de inzet van subsidiegeld voorgoed vernietigd. Teveel
geld op de verkeerde plaats kan derhalve ook een groot gevaar zijn voor het
erfgoedbehoud. Tegelijkertijd raken andere cultuurhistorisch waardevolle
molenobjecten ten gevolge van geldgebrek in verval.

Wat nu te doen?
Internationaal biedt het Charter van Venetië3 handvatten voor hoogwaardige
monumentenzorg.
Monumentenzorg
is
een
in
de
tijd
aanhoudend
consolideringsproces dat over de generaties heen gaat. Er is sprake van een
verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties waarbij behoud van de intrinsieke
(innerlijke) waarde van het cultuurmonument voorop staat. Merkwaardig genoeg
wordt door de molenwereld veel te veel ingezoomd op zelf geïnitieerde en peperdure
herstelacties van het moment waarmee zaken – hier volgt een veel gehoorde
contradictio in terminis – ‘in oude luister’ zijn of worden ‘teruggebracht’. Er zijn
overigens ook herstelacties die in breder verband wel reëel zijn. Het gaat dan om
uitzonderlijke situaties, waarvan geen andere voorbeelden meer bestaan en waar
een zuivere reconstructie mogelijk is doordat er voldoende informatie beschikbaar is
en waarden van latere datum niet worden vernietigd. In zulke gevallen is een replica
te overwegen, op voorwaarde dat er gedegen onderzoek vooraf plaatsvindt.
Het grote cultuurhistorische verhaal, waarover het (molen)erfgoed vertelt, verdient
veel meer aandacht. Er is een inhoudelijke visie nodig die een molenobject in een
bredere cultuurhistorische context plaatst en die over de persoonlijke
belevingswaarde van de betrokkenen van het moment heen gaat. Etnoloog prof. dr.
G.W.J. Rooijakkers spreekt in dit verband over de culturele biografie4 van het
monument. Het cultuurmonument is niet maakbaar. Het is een autonoom spoor uit
het verleden.
Drie opeenvolgende en samenhangende stappen zijn voor een omslag naar
hoogwaardig molenbehoud noodzakelijk:

Stap 1
Cultuurhistorische waarde staat centraal; bevorder hoogwaardige kennis
Een historisch molenobject is voortgesproten vanuit een vroegere ontwikkeling.
Deze ontwikkeling of reeks van ontwikkelingen is/zijn niet repliceerbaar. Van elk
molenobject
dient
op
objectieve
wijze
de
intrinsieke,
onvervangbare
cultuurhistorische waarde te worden vastgesteld en beschreven. Hierbij is het nodig,
dat in tegenstelling tot de huidige praktijk, alle beschikbare kennis en alle
onafhankelijke deskundigen worden benut c.q. ingezet. Er is naast meer geld veel
meer kwaliteit nodig. In het molenbehoud was het tot nu toe vaak de praktijk, dat
één en dezelfde partij (vaak de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, inmiddels
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten2) zowel opsteller van
het restauratieplan, subsidieverstrekker als toezichthouder op de instandhouding van
monumentale waarden is. Deze buitenissige situatie maakte het verkrijgen van
onafhankelijke en kritische kwaliteitsadviezen tot nu toe vrijwel onmogelijk.
Bovendien bevindt het molenbeleid zich teveel op een eilandje2. Hoogwaardige
kennis, die er zowel binnen als buiten de rijksdienst wel is, ook in het molenveld,
blijft onbenut. Het is nodig dat het molenbeleid van de RACM wordt geïntegreerd met

de overige kennisvelden binnen de nieuwe rijksdienst, opdat opwaardering tot
wetenschappelijk niveau kan plaatsvinden2. Het molenveld zelf zal ook op een
andere wijze toegerust moeten worden. Voor beginnende vrijwillig molenaars zijn op
de praktijk gerichte basisopleidingen benodigd; voor beginnende molenvrijwilligers
ontdaan van onzinnige en onnodige ballast. Deze ontwikkeling is regionaal al in gang
gezet (red.: zie bijvoorbeeld het GFM). Naast praktisch ingestelde mensen zullen in
het veld gevorderde deskundigen met kennis van cultuurhistorie en bouwhistorie
actief
moeten
worden.
Hiervoor
zijn
getrapte
en
gedifferentieerde
opleidingsstructuren benodigd. Zowel voor professionals als voor de reeds genoemde
vrijwilligers. Molenbehoud blijft immers voor een groot deel vrijwilligerswerk en dat
aspect mag bij het ontwikkelen van nieuw molenbeleid niet worden vergeten!
Deskundigheid en cultuurhistorische analyse verdienen waardering. Hoogwaardig
molenbehoud vraagt voeding door onafhankelijke deskundigen die hun kennis
voortdurend blijven ontwikkelen en die een objectieve attitude hebben waarin
voortschrijdend inzicht voorop staat.

Stap 2
Instandhoudingsprogramma op basis van cultuurhistorische waarde
De instandhouding van cultuurhistorische waarden vereist het vermogen om deze
waarden op objectieve wijze te kunnen onderscheiden. De cultuurhistorische analyse
van
Stap
1
is
het
leidmotief
voor
het
per
object
specifieke
instandhoudingsprogramma. Dit programma bevat de periodieke restauraties en
onderhoudswerkzaamheden welke voor de instandhouding van het desbetreffende
object nodig zijn. Het geeft ook aan wat absoluut niet moet geschieden teneinde
intrinsieke waarden te kunnen behouden.
De overheid (maar ook de particuliere molenbescherming) zou het molenveld hierbij
moeten aanmoedigen tot cultuurhistorische kwaliteit. De overheid behoort zelf niet
meer tegelijk planmaker te zijn: geef inhoudelijke handvatten en durf
restauratieplannen die cultuurhistorische waarden vernietigen of verzwakken op
basis van de bestaande monumentenwetgeving en kennis af te keuren. Dit vraagt
een rigoureuze omslag – vooral qua attitude. De bestaande praktijk laten
voortwoekeren is fnuikend voor het erfgoed.
De periodieke instandhoudingsplannen (PIP’s) die in de afgelopen periode ten
behoeve van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) met
spoed en massaal zijn ingevuld vormen een aardig begin, waarmee de
moleneigenaar wordt gestimuleerd voordurend onderhoud te plegen, maar daarmee
wordt de slag nog niet gewonnen. Stap 1, objectieve cultuurhistorische
waardebepaling op basis van een bezonken analyse, heeft in deze vooral
boekhoudkundige en op kosten georiënteerde exercitie nog geen primaire plaats
gekregen.
Stap 3
Financiering op basis van cultuurhistorische kwaliteit
Molens zijn dure kostgangers en zullen dat altijd blijven. Pleidooien voor de inzet als
economisch productiemiddel zijn onzinnig. Bij andere monumenten wordt dikwijls
terecht ingezet op passende herbestemming: een ‘tweede leven’ waarin een nieuwe
functie de kosten mede dekt. Bij molens is dat onmogelijk zonder de
cultuurhistorische waarde geweld aan te doen en vraagt de ondubbelzinnige functie
als monument van cultuurgeschiedenis juist de nadruk. Dat is overigens geen
schande. Het erfgoed ís er en de instandhouding ervan mag wat kosten.
Maatschappelijk zal het bewustzijn moeten worden bevorderd, dat cultuurhistorische
kwaliteit de graadmeter behoort te zijn welke molenobjecten en welke restauraties te
subsidiëren en welke niet. Monumentenzorg is er niet voor de kick van het moment.
Voor een toekomstbestendig financieringsbeleid vormen de hierboven beschreven
Stap 1 en Stap 2 de inhoudelijke basis. Cultuurhistorische analyses zijn even
belangrijk als onderhandelingen over de hoogte van subsidiepercentages. De
generieke uitkomst van het laatste is immers al lang bekend: molenbehoud vraagt
100% financiering!

Ter illustratie een aantal getallen. Een molen instandhouden kost, afhankelijk van
bouwaard en grootte, ruw geschat tussen € 8.000,- en € 18.000,- per jaar. Dit is
exclusief de huidige achterstanden. De nu maximaal verkrijgbare BRIM-subsidie van
€ 30.000,- per 6 jaar (60% van € 50.000,-) is dus structureel ontoereikend.
Wat niet uit rijkssubsidies wordt gedekt, zal met subsidies van overige overheden en
uit particuliere cultuurfondsen moeten worden bekostigd. Het is derhalve nodig, om
op rijksniveau voor kwaliteit te kiezen en daarmee voor langdurige instandhouding
van cultuurhistorische waarden. Onnozele herstelacties tot molentypen waarvan er
vele bestaan moeten niet langer worden gestimuleerd met schaarse rijkssubsidies. Al
het beschikbare geld kan zo worden aangewend voor hoogwaardige instandhouding
van cultuurmonumenten en niet voor nóg meer objecten welke geen intrinsieke
waarde toevoegen aan de totale collectie monumenten, maar welke (op termijn) wél
uit dezelfde ruif mee-eten.
Het volledige artikel over dit zeer actuele onderwerp is te downloaden vanaf de site
van
TIMS:
www.molenkunde.eu/pdf/MolenerfgoedNietGeredMetGeldAlleen.pdf

Literatuur
-

Hendrikx, J.A. (1998). Cultuurhistorie van stad en land, waardering en behoud. Matrijs,
Utrecht
Rooijakkers G.W.J. (2003). Totem en taboe. De culturele biografie van de molenbiotoop.
Endedijk, H.C. (red.), De molen in stad en landschap, Een nieuwe kijk op molens?, De
Hollandsche Molen, Amsterdam, pp. 7-11.

Noten
1.

2.

3.

4.

De kernbegrippen informatiewaarde, kenmerkendheid, zeldzaamheid en gaafheid,
waarmee de waarde van een cultuurmonument wordt geduid, zijn afkomstig uit het boek
Cultuurhistorie van stad en land, waardering en behoud van J.A. Hendrikx. Het 4M-logo
van deze onafhankelijke studie “Molenerfgoed niet gered met geld alleen” vat het
molenbehoud onafhankelijk van de (deel-)belangen van een organisatie in 4 M’s samen.
Bazelmans, J.G.A. (2007). Moeten molens altijd malen? Snoodijk, D. (red.), Molens in het
Nederlandse cultuurlandschap. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten, Amersfoort, pp. 7-28 . In zijn bijdrage aan het RACM-symposium Molens in
het Nederlandse cultuurlandschap, d.d. 10 oktober 2007, analyseerde prof.dr. J.G.A.
Bazelmans van de RACM, lid directie / hoofd sector Kennis Erfgoed, het Nederlandse
molenbehoud zoals dat tot nu toe plaatsvindt in relatie tot erfgoedbehoud in brede zin. Er
werden in de bijdrage diverse kanttekeningen bij het huidige molenbeleid geplaatst in
relatie tot het algemeen gangbare erfgoedbeleid. De oproep aan het slot van de
voordracht luidde: “denk mee en toon durf!”
Het
Charter
van
Venetië
is
na
te
lezen
op
onder
meer:
http://www.erfgoedhoogstraten.be/inhoudbanner/chartervanvenetie.htm. Dit is een
internationaal handvest voor behoud en restauratie van monumenten en stads- en
dorpsgezichten.
Rooijakkers, G.W.J. p. 11.

10de Friese Molendag op Dokkumer molen
Op korenmolen”de Hoop” in Dokkum was het zaterdag 13 september al vroeg
hard werken geblazen. Het weer was perfect, een fijne wind uit het zuidoosten
en een praktisch wolkenloze hemel. De molen moest 180 graden gekruid worden
en dat is met een verzakte staart, die over de stelling sleept, geen lolletje.
(Hopelijk worden in 2009 staart en lange spruit vervangen.) Gelukkig waren we
met twee molenaars.
Toen de molen eindelijk goed op de wind stond was het leed gauw geleden en
konden we het zweet laten opdrogen. Begonnen met twee halve zeilen op de
binnenroede, de ten Have-kleppen op de buitenroede dichtgetrokken en het
gevlucht was praktisch voor de rest van de dag in beweging. Later hebben we de
zeilen weer uitgeslagen en vervangen door de windborden in de fokken.
In verband met de tevens geplande monumentendag was er in Dokkum een
wandelroute uitgezet waarin ook “onze” molen was opgenomen. Dat hebben
geweten! Ongeveer honderd mensen hebben we op bezoek gehad, weliswaar
mooi verdeeld over de hele dag, maar toch een hele kluif.
De molenaars hadden amper tijd voor een kopje koffie of een “stikje bôle”.
Geregeld moest er gevangen worden omdat anders de veiligheid van de
bezoekers door ons niet meer te garanderen was.
Het vangen van het gevlucht had dan weer als goede kant dat we een aantal
zaken zoals zeilvoering of de techniek van de kleppen duidelijk konden
demonstreren en toelichten. De meeste mensen waren zeer belangstellend en
geïnteresseerd in de werking van het geheel. Tevens is het uitzicht over Dokkum
en de bolwerken met aangemeerde bootjes uniek.
Natuurlijk waren er ook weer de bezoekers die geen idee hadden waarom een
molen draait en die vroegen of het gevlucht elektrisch aangedreven werd!
Tegen vijf uur hebben we de molen uitgeslagen, alles vastgezet en nog even
nagepraat over deze bijzonder mooie 10de Friese molendag.
Warner Banga en Jan Holtkamp

De spinnekop “Alde Swarte” van Easterlittens
Een molen die onze kolommen
de fraai gelegen spinnekop van
“Alde Swarte” doet hij denken
nadagen gekoesterd wordt
blijft.

nauwelijks heeft weten te halen is
Easterllitens. Met zijn koosnaam
aan een oud Fries paard dat in zijn
en het zware werk bespaard

Harmannus Noot uit het
Groningse Haren was op
fototocht door Fryslân gegaan
en trof de molen in vol
bedrijf. Zijn foto’s mochten
we hier publiceren. Ook
vonden
we
de
molen
coverwaardig zodat u hem
ook achterop dit nummer
aantreft.
Echt
een
pronkjuweel dat z’n naam alle
eer aandoet. Prachtig is de
foto van het meisje dat heel
geboeid in de kast van de
spinnekop naar binnen kijkt.
Daar in die houten wereld van
kamwielen en assen liet zij de
betovering over zich komen.
Natuurlijk stond de molen
voor de veiligheid even stil
om vooral niets te hoeven

missen van die kunstig in
elkaar
grijpende
tandwielen die toch veel
gelijkenis vertonen met
de
kleinere
uit
de
technische
doos
met
bouwstenen thuis. Wie
weet gaf het bezoek
inspiratie
tot
het
nabouwen van een molen
vol tandwielen. Kinderen
zijn wat dat betreft heel
inventief en hebben aan
weinig materialen genoeg
om wat technisch te
maken. In ieder geval een
prima
alternatief
voor
doelloos
achter
de
spelcomputer
“hangen”.
Waar een molendag al
niet goed voor kan zijn! !
Gerben D. Wijnja!

Reisnotities
Thema: Sporen1

“Goethe zei het al: Rome is als de zee, hoe verder je erin gaat, hoe dieper ze
wordt.”2 Dieptes worden in het huidige McDonald’s tijdperk vaak genegeerd of
ontkend. Zonder diepte mist cultuur haar innerlijke betekenis en meerwaarde.
Frank Terpstra, augustus 2008

Rome is waarlijk de eeuwige stad en een bakermat van onze westerse cultuur.
Naast de rijke geschiedenis, gedijt de cultuur van vandaag de dag er en ontstaan
er nieuwe ontwikkelingen. Denk alleen maar aan mode en design. Geschiedenis
is niet statisch. Het ontstaat continu en de interpretatie ervan verandert met het
voortgaan van de tijd. Er zijn ook zaken die met het verstrijken van de tijd
voorgoed verdwijnen. Hoe staat het met de cultuurhistorische sporen die in de
molens verborgen liggen? Zijn die in de afgelopen decennia wel voldoende
onderzocht en voor het voetlicht gebracht? In een cultuurhistorische benadering
van het molenerfgoed volstaat een aanpak à la Hansje Brinker3 niet meer.

Foto 1 (FT, 27 juli 2007)
De diepte van Rome is heel tastbaar. Hoe
dieper, hoe ouder. De achterzijde van het
Pantheon toont dit treffend. Dit Romeinse
meesterwerk naar ‘oorspronkelijke’ staat
terugbrengen (de standaard werkwijze in
molenland tot nu toe), zou afbraak vragen van
de eveneens historische, maar (veel) jongere
omgeving.

Foto 2 (FT, 2 augustus 2008)
En dan, in een straatje even
verderop,
vlakbij
de
Spaanse
Trappen, tref je iets aan dat weer
heel erg 2008 is. Deze koopautomaat
is in de historische zijgevel van een
hippe kledingwinkel opgenomen. Hij
levert je 24 H/dag, 7 dagen/week een
heus designshirt.

In molenland loopt al een aantal jaren de discussie hoe nu verder? Welke molens
en restanten zijn van cultuurhistorische waarde? Welke zijn ten gevolge van te
rigoureuze ingrepen inmiddels niet meer dan een stukje kitsch? Prof.dr. Jos
Bazelmans heeft met zijn bijdrage ‘Moeten molens altijd malen?’4 de discussie op
het juiste moment van een noodzakelijke wetenschappelijke boost voorzien.
Steekhoudende antwoorden op zijn vraag en het bijbehorende essay zul je niet
vinden in de verkokerde en dogmatische omgang met de molens tot nu toe.

Open Monumentendag 2008 heeft als thema Sporen. Dit onderwerp is een
prachtig richtsnoer. Sporen, dieper en minder diep, zijn de onvervangbare en
tijdsgebonden vingerafdrukken van het verleden. Ze geven een archeologisch
object, een monument of een cultuurlandschap zijn specifieke cultuurhistorische
waarde. Het is goed om juist nu op reis te gaan langs andere monumenten. Maar
ook om andere cultuurdomeinen te ontdekken. Bewust de molen(s) eens geheel
loslatend. Om hun restanten daarna met een frisse blik te kunnen herontdekken.
Een molen is ook maar een overblijfsel van een bepaalde vroegere ontwikkeling5.
De Zwaan, Ouddorp
Op 12 juli jl. was het molendag op Goeree-Overflakkee. Ruurd Jakob Nauta en ik
gingen op sporenonderzoek uit. Naast een aantal andere interessante molens,
was korenmolen De Zwaan in Ouddorp een vastomlijnd doel van ons
reisprogramma. Na binnenkomst fascineerde deze molen ons meer en meer: hier
is wat te zien! Aan de gave sporen in het interieur is de geschiedenis nog af te
lezen. De vroegere molenaar zou de molen - bij wijze van spreken - zo weer
kunnen binnenstappen. Latere, elektrisch aangedreven ontwikkelingen zijn
ongeschonden aanwezig. Zelfs het jasje en de pet (foto 3) van de vroegere
molenaar hangen op de maalzolder nog aan de muur. De uitgesleten houten
traptreden (foto 4) vertellen over zijn vroegere noeste arbeid.
Krijn van Koppen, 40 (!) jaar actief op De Zwaan, verwoordde de stand van
zaken treffend, toen we al die fakerestauraties bespraken waarmee men
pretendeert het verleden terug te toveren: “Dat heeft geen diepte!”

Foto 3 (FT, 12 juli 2008)

Foto 4 (FT, 12 juli 2008)

Lingotto6, Turijn
Molens zijn vroeg-industriële monumenten. De modernere industrie laat echter
ook interessante monumenten na. Wie Turijn zegt, zegt Fiat. Omgekeerd geldt
dit trouwens letterlijk7. Lingotto is een voormalige Fiatfabriek, die in de jaren
1920 is gebouwd naar ontwerp van ingenieur Giacomo Matté Trucco. Qua opzet
toen zeer revolutionair. Een meerlaagse betonnen structuur van ruim 500 meter
lang. Dankzij het raster van circa 6 meter, waarop de plattegrond en de
constructie zijn gebaseerd, voel je je in het interieur niet verloren. Spectaculair is
de testbaan op het dak. De auto-onderdelen reisden tijdens hun assemblage van
onder naar boven; als complete auto’s eindigend op de testbaan. Een
productielijn als was het een filmscenario!

Foto 5 (FT, 5 augustus 2008)

Foto 6 (FT, 5 augustus 2008)

Ja, en wat moest er met dit icoon van de automobielcultuur gebeuren, toen het
in de jaren 1980 buiten gebruik raakte? Hier auto’s blijven maken, was geen
optie - vergelijk dat eens met de vraag: Moeten molens altijd malen? Architect
Renzo Piano heeft er een winkel-, uitgaans- en congrescomplex van gemaakt. De
testbaan op het dak is nog geheel in tact en is met je eigen auto bereikbaar.
Hiervoor kun je je buiten het gebouw aanmelden bij een slagboom van een
superluxe restaurant, dat nu op het dak is gevestigd. Nou, vooruit dan maar,
want het is een feest om de spiraalvormige betonnen hellingbaan in het gebouw
op te rijden. Moderne toevoegingen zijn bij de herbestemming niet gemeden: zie
het helikopterplatform met ontvangstkoepel op het dak. Het karakter van de
fabriek, met name van de poëtische betonstructuur, is desondanks behouden.
Amfitheater Campano, Santa Maria Capua Vetere
Na het Colosseum in Rome, was amfitheater Campano in Capua (30 km ten
noorden van Napels) qua grootte het tweede amfitheater van het Romeinse Rijk.

Foto 7 (FT, 31 juli 2008)

Foto 8 (FT, 31 juli 2008)

Zoals bij veel Romeinse overblijfselen betreft het een ruïne. In dit geval één van
behoorlijke omvang. Zo kun je onder de arena de gangen nog betreden en zijn
de ‘stalruimten’ daar nog herkenbaar. Toch worden er al eeuwen geen
gladiatorengevechten meer gehouden. Er is nu een expositie (foto 8) die
daarover vertelt - vergelijk dat eens met de vraag: Moeten molens altijd malen?
Molentoekomst
Zo komen we weer bij de molens en de actuele vraag hoe nu verder. Misschien is
de belangrijkste - relativerende en tegelijk contextgevende - bewustwording
wel, dat een molen ook maar een overblijfsel is van een vroegere ontwikkeling.
Het ene tijdperk is niet belangrijker dan een ander. Het ene monumenttype is
niet belangrijker dan het andere.

De oorspronkelijke makers en gebruikers van bijvoorbeeld molens, voorbije
generaties, vertellen hun levensverhaal niet meer. De totale hoeveelheid sporen
uit een bepaalde tijd zal niet toenemen; deze zal alleen maar afnemen.

“Het leven is een geheel van plaatsen en personen die de tijd beschrijven.
Onze tijd.”8
Het is de kunst, om de resterende sporen zo ongeschonden en zo lang mogelijk
te conserveren. De andere kunst is de geschiedenisverhalen aan de sporen van
monumenten af te lezen. Wij leven het leven van 2008 met de mogelijkheden
van nu. Als volgende episode van de onophoudelijke reis van en door de tijd.
Noten

1. ‘Sporen’ zijn het thema van de Open Monumentendag 2008, dit jaar al voor de tiende

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

keer tevens Friese molendag. http://www.openmonumentendag.nl meldt: “Sporen zijn
buiten, in het landschap te vinden, maar ook in steden en dorpen, in stratenplannen
en in monumenten zelf. Alle bebouwing is een spoor ergens van, van een menselijk
ingrijpen, van een herinnering aan wat ooit was. Met het thema Sporen zullen
archeologie en bouwhistorie een prominente rol spelen op de Open Monumentendag
2008.”
Rosita Steenbeek. (2008). Terug in Rome. De Arbeiderspers, Amsterdam, p. 12.
Hansje Brinker speelt de hoofdrol in een verzonnen verhaal. Hij ontdekte op een
stormachtige middag een klein gaatje in de dijk. Hij aarzelde geen moment. Hij dichtte
met zijn vinger het gat en verdedigde letterlijk met blote handen stad en land tegen
de dreigende zee. Molenbehoud had tot nu toe een hoog Hansje Brinker-gehalte.
Bazelmans, J.G.A. (2007). Moeten molens altijd malen? Snoodijk, D. (red.), Molens in
het Nederlandse cultuurlandschap. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten, Amersfoort, pp. 7-28. In zijn zeer belanghebbende bijdrage aan het
RACM-symposium Molens in het Nederlandse cultuurlandschap, d.d. 10 oktober 2007,
analyseerde prof.dr. J.G.A. Bazelmans van de RACM, lid directie / hoofd sector Kennis
Erfgoed, het Nederlandse molenbehoud zoals dat tot nu toe plaatsvindt in relatie tot
erfgoedbehoud in brede zin. Er werden in de bijdrage fundamentele vragen bij het
molenbeleid geplaatst in relatie tot het algemeen gangbare erfgoedbeleid.
Het citaat “Cultuur is een kwaliteit waar mensen niet bewust naar kunnen streven”
van de Amerikaans-Engelse dichter T.S. Eliot geeft in dit verband te denken. Op de
molens inzoomend: Hoe en waarom zijn de molens, die wij nu nog kennen en als
kenmerkend voor een bepaalde streek bestempelen, met hun specifieke kenmerken
tot stand gekomen? Weer wat uitzoomend: Wanneer en hoe heeft een regionale
cultuur, bijvoorbeeld de Friese, zich ontwikkeld tot wat ze nu is? Of ontwikkelt ze nog
steeds, omdat mensen nog steeds – ook in dit tijdperk van globalisering - op het
betreffende grondgebied nieuwe dingen ontdekken, maken en uitdragen? Maar welke
hedendaagse ontwikkeling kun je in de globaliserende wereld nog typisch Fries,
Zeeuws of Nederlands noemen? Cultuur ontwikkelt zich voortdurend. Zonder
ontwikkeling is ze dood, is ze cultuurhistorie. Het geheel van de handelingen van een
groep (een cultuur) is een kwaliteit waarnaar mensen niet bewust kunnen streven.
Een object van cultuurhistorie bezit kwaliteiten waar mensen al helemaal niet bewust
naar kunnen streven, omdat het resteert uit een cultuur(periode) die dood is.
C. Olmo e.a. (2002). Il Lingotto - Storia e guida. Umberto Allemandi & C., Torino.
De naam van het automerk is een acroniem. De T staat voor Torino.
“La vita è un insieme di luoghi e di persone che scrivono il tempo. Il nostro tempo.”
Met deze woorden vangt de commercial aan, waarin de nieuwe Fiat 500 in juli 2007
debuteerde: http://www.youtube.com/watch?v=seJmEb0fcBA. Een hedendaagse
herinterpretatie van een icoon. Een reclamespot als een geschiedenisverhaal. Dit alles
zodanig verwoord en zo stylish vormgegeven en gemonteerd, dat je er geen Hansje
Brinker-gevoel aan overhoudt. Dát zou typisch Nederlands zijn. Design en cultuur zijn
niet voor niets synoniemen voor Italië. Op dergelijke gebieden inspiratiebron, maar
een land dat tegenwoordig ook grote (politieke en economische) problemen kent.

“Net dea,” sei de boer
Der stie de moarns om acht oere in jonge foar de Grêft dy’t oerhelle
wurde woe. It wie Lolke. Mem sei dat ik Lolke wol oerhelje koe. It wie
suver stil waar ik moast wol om de grutte boaten tinke. Dat ik roeide mei
de lytse skou nei de oare kant. Mei roeien groeiden wy op.
Wy wennen op in eilân efterôf tusken Warten, Grou en Earnewâld op it spultsje
,,Luctor et Emergo” en koene ek allinne mar roeiende fuort komme. Lolke en ik
wiene njoggen en sieten by elkoar yn de tredde klas op skoalle yn Wergea. Doe’t
ik by Lolke kaam sei er: “Ik tocht, ik gean hjoed nei dy te aaisykjen; kin dat
wol?”.
Ik sei: “Om my wol, bliuwst hjoed de hiele dei?”..”Ja,” sei Lolke, “ik ha iten en
droege klean mei nommen. Hasto al in protte aaien fûn?” frege er. Ik sei dat ik al
achttjin fûn hie, wat er net leauwe woe. ,,Juster hiene heit en ik fjouwer en
tritich,” sei ik, wat beslist wier wie, mar Lolke skodde mei de holle. Doe’t er de
aaien op de skaal lizzen seach, moast er it wol leauwe. ,,Wêr ha jimme die fûn?”
frege er. No op de Kwartsjelannen en yn it Boarnsterfjild ticht by de Bonte
Pleatsûnder Aldeboarn. “Kinne wy der ek komme, frege er. Mar dat wie te fier
sûnder motor en dy krigen wy dochs net mei, dêr hoegden we net iens om te
freegjen. Mar as we no ris mei de skou fuort koene, dat soe fan sels gans mear
kânsen biede. Mem sei: “Jimme moatte heit mar freegje.” Doe’t we tegearre yn’t
bûthus stiene en heit fregen sei Lolke: “As wy de skou mei krije, fine wy grif wol
tweintich aaien”. Heit glimke efkes en fûn it goed, sei noch dat wy dan net te min
kwaaien mei nimme moasten. Dat wie fansels ek sa.
Yn de kelder sochten wy út de winterjirpels wat lytskes dy’t it meast mei in aai
oerien kamen. By elk lyts jirpeltsje dat Lolke yn de hân hie frege er: “Wat seist
der fan, soe dizze goed wêze?” Mem hie foar my iten en drinken foar de hiele dei
klear makke.
En doe setten wy ôf, roeiden de Heafeart del tusken ús binnekrytsje en oan de
oare kant it bûtlân fan de Wytlok. Foar it twadde stik yn ús binnekrytsje, de
Fiifmêd, bleaune we tsjin de polderdyk oan lizzen en seachen sa út de skou wei
nei de hoantsen op de hoantse ridde. De kragen prachtich opset yn ferskate
kleuren fear, makken se allerhande meneuvels om mekoar te ymponearjen en sa
de wat sleauwe om de ridde hinne weidzjende wyfkes ta trêdzjen te ferlieden. En
hoewol wy noch gjin healoere en in goed hûndert meter fan hûs binne, begûnen
wy alfêst oan ús bôle. Oan de oare kant yn’t bûtlân seach Lolke wat wyts en it
beweechde. Soe der in ljip op it nêst sitte? Sa skerp wy koenen, seachen wy nei
it plak dat Lolke oan wiisde, rjocht op dy skeansakke dampeal oan. Ja dêr seach
ik ek wat. Ja der siet in ljip op it nêst. Lolke woe der fuort hinne, mar ik sei:
Misskien moat er noch lizze .Wy kinne better efkes tiid dwaan en alles goed yn
de gaten hâlde.” Doe gie it ljipke stean en begûn te striesmiten. Doe’t it dan ek
noch fan ‘t nêst fuortrûn, goaiden wy de bôle del en draafden derhinne. Lolke
seach se it earst lizzen: in twake. Wat wiene wy bliid, rûnen om it nêst hinne en
fûnen de aaien fan alle kanten wer.
Doe kamen se foarsichtich yn Lolke’s grutte pet en twa moaie kwaaien yn’t nêst.
“Hoe is’t mooglik wy binne noch mar krekt fan hûs en ha al twa.” By de skou
oankommen moasten de aaien yn’t skouhúske. Hjir wie al in plak foar aaien
makke yn eardere aaisikersdagen. It gêrs en reid wie wat wilich wurden en de
blomkes wiene fertoarke mar it rook der noch wol lekker. Ik socht wat nije
blommen: dotters en bûtergieltjes, en die der ek wat koweblomkes by en makke
sa in prachtich nêst foar de aaien. “Wat hasto in drokte mei dat skouhúske,“ sei
Lolke, “wêrom moat dat sa? ” Ik fertelde him fan it aaisykjen fan my mei pake en

dat pake it perfoast sa ha woe. Pake sei: “It binne de kostbere fruchten fan it
fjild, de pearels út de greiden en dy hearre je te bewarjen yn in bêd fan planten
sa as it fjid it dêr jout”.En ik hie pake belove moatten dat ik ek altyd de fûne
aaien mei respekt en leafde in plak jaan soe.
Doe’t we fierder roeiden fleach der in ein út de wâl. Seis moaie griene einaaien
leine yn in prachtich skjin nêst yn de snilen. Ek dizze aaien kamen yn’t
skouhúske. Op ‘e ein fan de Heasleat lei de botter fan Romke en Akke. Romke
wie breafisker en hie in tichtset yn de Folkertsleat. Der wiene no gjin minsken te
sjen. Wy roeiden de Folkertsleat in eintsje del en sloegen doe de Heasleat tusken
ús bûtlân en de Labânskritteyn. Hjir krekt op de hoeke wipte der in markol fan’t
nêst. Sân aaien yn it moaie, fan reid en snillen opboude nêst, dat op ’t wetter
driuwt. As der mear dan trije aaien yn in markolnêst lizze, moat je de aaien altyd
lotterje, hie pake my sein en dat diene we doe dus ek. Der wiene aaien by dy’t
tipten; dus licht bebrêd!.Twa wiene noch farsk en dy namen wy mei. De oaren
lieten wy lizze.
Yn de Tsiene, it grutte stik butlân tsjin de Folkertsleat oan, fûnen we noch in
jintsje ljip. Doe bôle ite en wat drinke, want dêrnei soene we noch in grutte loop
meitsje troch de Labânskrite De pols mei en fol moed setten wy wer ôf. De
earste de beste feart wêr’t we foar kamen, wie in Hiele sprong. De daam omrinne
wie gans in ein om dan moasten we alhiel werom nei de Folkertsleat.
De weake ûnderwâl waard mei hekkelsjêden wat opstuolle, doe de pols deryn.
Mar och hea’ it polsblok treaunen we withoe fier yn de drek wei, der siet hast gjin
boaium yn dizze bûtlânssleaten. Doe ek hekkelsjêden yn de feart en dizze mei it
polsblok nei ûnderen triuwe. Dit joech almear steun en Lolke sei:,, Do earst!”. Ik
naam in grutte oanloop, sprong yn de pols en kaam deroer, wêr ik mei in hupke
gau út de weake ûnderwâl wei op de fêste grûn sprong. Wy stiene der beide by
te laitsjen. Doe ek op dy kant sjêden yn de wâl bringe sa dat ik droech de pols
oergoaie koe. No wie it de beurt oan Lolke. Hy skytskoarre der gâns tsjinoan, rûn
de wâl noch in ein del om ’t er miende dat de feart dêr smeller wie, mar kaam
dochs wer op it selde plak út. Omrinne woe er ek net. Syn oanloop wie wat te
koart en Lolke wie nochal wat behindiger dan as ik bin. Healwei de feart bleau de
pols stean yn de drek. Lolke moarte:,, Moatst my helpe”, koe him doe net mear
hâlde en glied by de pols del de drek yn. Dweil trochwiet en ûnder de drek wrotte
er op myn kant by de wâl op.
Dêr stiene wy dan en moasten werom nei de skou. Ik doarste net werom te
springen en Lolke woe net troch de sleat sadat wy no dochs de daam by de
Folkertsleat omrinne moasten. Lolke sjokte de wâl del en opiens in gjalp. Dêr lei
in jintsje op ‘e wâl. Fergetten wie de wietebrot. En ik sei: “Wat in gelok datst’ der
ynsprongst, oars hiene wy dit jintsje noait fûn,`wat Lolke alhiel mei my iens wie.
By de skou de wiete klean út en droege oan. No moast er de jas oan ha. Syn
overal wie dweil trochwiet en yn’t boesgroentsje wie it te kâld. De wyn helle
trouwens ek aardich oan. Doe’t wy wer ôfsetten, wiene wy fuort de daam by de
Folkertsleat mar omrûn.
Sa doarmjend troch de grutte Labânskrite kamen we oan by de Amerikaanse
wynmûne dy‘t dizze krite droech hâlde moast. Dizze wynmûne wie gâns
behindiger dan dy’t wy thús hiene op Luctor et Emergo. Dat wie ien mei in
skroef en dizze hie in pomp ûnderwetter. It fjouwerkant hjir is iepen. Thús is der
in mûnehús fan beton wêr’t de skroef yn útkomt en wêrut wei de sturt te
betsjinjen is. Lolke seach by it omheech kommende wetter efter de mûne en ik
skopte yn wat hekkelgoed om by it kroasrek doe’t der in grauwe snoek sloech.
Lolke dy’t dat ek hearde,skeat troch it iepen fjouwerkant fan de mûne, stroffele

en pakte al fallende de draaiende as fan de mûne en foel hjir tsjin oan. De
draaiende as pakte Lolke syn loshingjende jas, draaide him fêst en naam Lolke
mei de rûnte yn. Hy moarte: ,,Help my, help my”. Ik pakte him beet,mar waard
troch de rûn draaiende krêft fuortslingere, mei de hollr tsjin it stielen
fjouwerkant. It bloed run my by de hollr del en Lolke draaide mei yn’trûn. De
wyn helle wer oan en it gie noch hurder. Syn fuotten sweefden no fan de grûn en
hy koe hast gjin siken mear krije. In pear tellen wist ik net wat ik dwaan moast.
Doe raasde ik tsjin Lolke dat ik help helje soe en fleach sa hurd as ik koe nei
Cuba, it boerespultsje dat dêr it tichst by is. Lûd roppende en mei de earms
swaaidende draafde ik der op ta. De boer dy’t krekt bûtendoar omsloech, hie
fuort yn de gaten wat der geande wie, rôp noch wat tsjin syn frou en fleach my
op sokken foarby en sûnder wat te freegjen nei de mûne.
Hjir draaide Lolke , mei de fuotten fan de grûn, de earms efter him en de holle
sniewyt efter oerhingjend mei oan de as. De boer draaide de roas út de wyn
sadat de mûne stil kaam te stean. Pakte doe Lolke beet en draaide him sa hurd
as er koe werom, los fan de as. Oet’t de jas heakke en net fierder werom draaie
woe, pakte er syn bûsmes en snie de jas los, sa dat Lolke frij kaam. Dy foel by
de as lans en lei sûnder libbenstekens op de barte yn’t ’t fjouwerkant fan de
mûne.
Ik tocht dat er dea wie. De boerrinne dy’t der ek hinne flein wie, lei Lolke op de
rêch en skuorde syn boesgroentsje los om syn boarst mear romte te jaan. De
boer fielde oft syn hert noch kloppe.”Hy is net dea ,hy is net dea!’’ rôp er en tilde
Lolke ûnder de rêch wat op. De frou makke in pear bûsdoeken wiet en begûn
him mei kâld wetter om de holle te faaien. Lolke die in snokje en doe wer ien en
doe begûn er smûgjend te sykheljen en die de eagen iepen.
Ik stie der by te janken , de frou begûn ek te gûlen en de boer flokte: ,,Soe my
dy jonge hjir godferdomme dea reitsje.” Hy strûpte de kile út lei dy oer Lolke en
sei mei in sêft lûd:,, Moatst mar moai lizzen bliuwe ,ik sil in ljedder helje en dan
bringe wy dy binnen doarren.”
Ik socht wat droege reiden en snilen byelkoar om dy Lolke ûnder de holle te
lizzen. Hy woe wat tsjin my sizze, mar ik koe syn lûd net ferstean en moast wer
gûle. Doe’t de boer wer werom wie mei de ljedder en dêrop wat skjinne
kowedekken, ha se Lolke dêr foarsichtich op lein en binne we sa nei Cuba rûn.
Lolke krige sa stadichoan mear lucht en syn lûd waard sterker. Hy koe alwer mei
wat hoarten en stuiten prate. Ek gie er sitten en nei in goed oere begûn er wat
yn de keuken om te rinnen. Wat wiene wy bliid. De boer sei: “Ik sil dy mei de
skou en oanhingmoter nei Warten bringe en dan skilje wy nei Wergea dat se dy
mei de auto ophelje moatte. Moast al nei de dokter,ik leau net dat der wat
stikken is mar der moat al efkes goed nei dy sjoen wurde. En sa setten se ôf, fan
Cuba nei Warten.
En ik rûn allinne wer nei ús skou, alhiel fan de wize en fielde my deawurch. Ek
wie ik benaud om nei hús ta. Hoe faak hiene heit en mem my net sein net by in
draaiende wynmotor te kommen. En no wie dat dochs bard. Ik fielde skuld en
betocht dat ik moarn alle aaien nei Lolke bringe soe. Allinne roeide ik de
Labânsopfeart del nei hûs. In swiere reis, mar net om it roeien.
De Fjildman

Aangeboden
De volgende boeken worden aangeboden en staan te wachten op een
nieuwe eigenaar. We mogen van de eigenaars minimaal 10%
eindejaarskorting geven, uitgaand van de prijs die op de website staat.
Daar gaat de korting dan nog van af.
Bicker Caarten
G. Husslage
DVD

De molen in het volksleven
Viere voor, herinneringen van een Zaanse molenmaker
De herrijzenis van Het Jonge Schaap, een houtzaagmolen aan
de Zaan
G. Koeman-Poel
Weesper Molens
K. Woudt
MOLENS, eerste kennismaking met een boeiend fenomeen
Ir. F. Stokhuyzen MOLENS, vijfde geheel herziene druk, prima voor de opleiding
Drs. P. Nijhof
Molenbiografie
Jan Veltman
Kinderen van ’t molenhuis (roman- oud!)
Minus van Looi
De molen der wraak (roman – oud!)
De Utskoat
nr. 98 jubileumnummer van GFM en DFM
Gerben D.Wijnja De Babuurstermolen bij Tjerkwerd
Vendel e.a
Diskette en handleiding De molen sin Overijssel
Bicker Caarten
Les moulins à vent des Pays-Bas
Utrecht
Jaarboekje 1986-1987 stichting De Utrechtse molens
Idem
1991
VVV
Molens in Gelderland
C.P. Braay
Molens in Nederland
Idem
Zelfde boekje in Franse vertaling
W.T. Keune
Anjum en zijn molen 1972 (tweede druk van 1980)
DHM
De Nationale Molengids 2005 met 23 routes
DHM
De Nationale Molengids 2006
Drs. P.Nijhof
Op zoek naar ons Industrieel verleden, gids langs
monumenten van bedrijf en techniek
F.Brouwers
Levende molens in de provincie Antwerpen
P. Hendriks
Provincie Antwerpen wind- en watermolens
Pelleboer
Volksweerkunde
J.Verheul Dzn
Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam (OUD!)
We maken u erop attent dat van het boek van Willem D. Hengst over de
molens van It Heidenskip nog enkele exemplaren te koop zijn. Hiervoor
geldt geen eindejaarskorting. Dus € 25,-Verder zijn er plannen voor de publicatie van een boek over de molens van
Franeker. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de redactie .
Inlichtingen bij de redactie op tel.nr. 0515-579348 of info@utskoat.nl

Gezocht

We zijn voor iemand op zoek naar oude nummers of jaargangen van het
familieweekblad Fen Fryske Groun. Aanbiedingen kunnen telefonisch
doorgegeven worden aan de redactie. (tel. 0515-579348)

Oude molenfoto’s

Zoekt u oude foto’s van een bepaalde molen in Fryslân, vraag vrijblijvend naar
een reproductie. We zijn ook altijd benieuwd naar wellicht onbekende
molenfoto’s van (verdwenen) Friese molens. (tel 0515-579348).

Uit ons prentenkabinet

Popke Timmermans uit Heerenveen zond een tweetal foto's van hetzelfde
molentje in voor de rubriek Uit ons Prentenkabinet.
De foto hierboven is afkomstig uit de ANWB-uitgave "Ons eigen land". Het
onderschrift luidt : "Makkum". Maar
welk Makkum wordt er bedoeld? De
foto hieronder is van
dezelfde
molen van een latere datum. Op de
rand van de foto staat geschreven
"It lêste mounltje oan ‘e dyk
H.F. Faber". Dit laatste molentje zou
gezocht moeten worden in de
omgeving van Warstiens, aldus
Popke.
Als redactie maken we de opmerking
dat de naam van H.F. Faber zeker
gekoppeld kan worden aan het dorp,
de vlecke Makkum in Wûnseradiel.
Wie brengt helderheid in deze
vraag?
We
zien
uw
reactie
met
belangstelling tegemoet en staan
ook weer open voor plaatsing van
nieuwe onbekende plaatjes van
Friese molens in Fryslân of elders.
GDW
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