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Bij de foto op de voorpagina: Op een van de Friese avondexcursies stond
molen De Reiger te Nijetrijne wel heel opvallend te pronken. Het was
zeilmaker Koning die hier zijn Friese vlag molenzeilen uitleende om de molen
voor het eerst sinds jaren weer te laten draaien. Mede daardoor was de
avond ter plekke zeer geslaagd al liet de wind het wat afweten. (foto
Harmannus Noot)
Bij de foto op de achterpagina: Op de andere avondexcursie was de
molen van de Klaarkampstermeerpolder in actie te zien. (foto Popke
Timmermans)
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Hele maand lang stemmen op de Friese genomineerden
voor de molenprijs van de Bank Giro Loterij (zie verderop
in dit nummer)
t/m 7 oktober subsidieaanvraag indienen (zie pag. 9)
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Sluiting Kopij De Utskoat nr. 152
Moledei Súdwest-Fryslân

Van de redactie
Maar liefst twee Friese molenbouwprojecten zijn door De Hollandsche Molen
genomineerd voor de molenprijs van de Bank Giro Loterij. Daarmee is een
bedrag te winnen van € 90.000,- wat de ambitieuze molenvrienden maar
wat goed kunnen gebruiken. Het gaat om de totale renovatie van de
windmotor in Nijetrijne en de terugkeer van een bijzondere tjasker bij
Elahuizen. Van de eerste resteert slechts het betonnen onderhuis, van de
laatste is in het geheel niets meer terug te vinden. Het type is zelfs geheel
verdwenen. Verderop in dit nummer leest u er veel meer over en we willen u
van harte aanraden uw stem op een of beide projecten uit te brengen.
Het vorige kleurrijke nummer 150 is bij de lezers in goede aarde gevallen
getuige de reacties die bij ons binnen kwamen. De besturen van DFM en het
GFM beraden zich binnenkort over de vraag of het blad in de toekomst
geheel in kleur kan blijven verschijnen. We wachten de uitslag met spanning
af.
Voor de komende maanden zijn er twee molendagen in onze provincie.
Allereerst is dat de Friese Molendag die op 14 september wordt
gehouden. Ruim twee maanden later zijn de molens van Súdwest-Fryslân in
actie te bewonderen. Het verleden heeft geleerd dat juist dat tijdstip voor
heel bijzondere molenervaringen heeft gezorgd. Kortom, een aanrader.
Gerben D. Wijnja

Molens massaal in de rouw voor
Prins Friso
I.v.m. het overlijden van prins Friso als beschermheer
van onze molens stonden ook veel Friese molens
gedurende de periode van plechtigheden in de
rouwstand. De besturen van De Fryske Mole en het
Gild Fryske Mounders riepen hun molenaars op voor
uitvoering van dit passende eerbetoon. Daar werd
massaal gehoor aan gegeven. De prins was sinds
2005 beschermheer van vereniging De Hollandsche
Molen. Hij volgde toen zijn vader Prins Claus op.
Claus was zelf sinds 1982 beschermheer. Leo
Endedijk, directeur van DHM, verwoordde het kort
maar krachtig: „Friso had veel belangstelling voor
molens en was zeer geïnteresseerd. We zijn erg
bedroefd over zijn overlijden.” Prins Friso zal zeker
ook in molenkringen zeer gemist worden.

De molen in het sociale leven
Vier grote heren
In lange bruine kleren
Ze lopen. dat ze hijgen
En kunnen elkaar niet krijgen
Een raadseltje en natuurlijk gaat het hier over de wieken van een molen.
Taal verwijst naar de molen, maar er zijn ook molengebruiken die net als
taal bedoeld zijn voor communicatie. Elke molenaar weet hoe hij de molen in
de feeststaand of in de rouw moet zetten. De molen is daarbij in plaats van
de taal het communicatie-instrument tussen de molenaar en zijn omgeving.
Dat is wat in de PR-werkgroep van De Fryske Mole en het Gild Fryske
Mounders naar voren kwam. Heel af en toe constateer je dat een dorp deelt
in de vreugde van de openingshandeling van een gerestaureerde molen,
maar dat is nog geen gemeengoed. Dat zou overal moeten gebeuren, zo
betrek je de molen bij de samenleving, zo wordt de molen deel van het
sociale leven in een dorp of stad.
De molenaars vertelden wel, dat dat veel meer gebeurt. Je ziet toch wel
regelmatig roeden in de rouwstand staan. Dan valt er een overlijden te
betreuren van iemand die de molenaar en de molen goed kent, een
familielid, een collega, etc. Laatst was er feest in Langwar en er was een
skûtsjewedstrijd op de Grutte Wielen. Dan hoort de molen ook te draaien
zeiden de molenaar en de bestuurders. Dat gebeurde ook. Zo’n molen die
meedoet, verhoogt de feestvreugde. Een enkele keer wordt er zelfs
meegekruid met een langsrijdende rouwstoet.
Wellicht is het niet nodig om onze molenaars op te roepen met hun molen te
delen in de gebeurtenissen en stemmingen in hun omgeving, velen doen dat
al. Misschien kan het toch geen kwaad nogmaals te benadrukken dat het
voor de PR van de eigen molen in het bijzonder, maar daardoor voor molens
in het algemeen belangrijk is de molen een rol te laten spelen bij
dorpsfeesten, gelukkige en verdrietige gebeurtenissen. Door zijn kennis van
de plaatselijke situatie weet de molenaar vaak veel over het wel en wee van
de gemeenschap of kan hij dat gemakkelijk nagaan.
Ook bij grotere evenementen in de provincie, zoals de fiets- en wandel 11stedentocht is het een aanrader om de molens te laten draaien daar waar
veel mensen zijn of langskomen. Veel molenaars letten daar al op.
We laten met elkaar nog meer mensen genieten van het prachtige aanzicht
van onze molens in vol ornaat en we laten zien dat molens de stemming
kunnen aangeven of benadrukken als communicatiemiddel voor iedereen.
Het Gild Fryske Mounders en De Fryske Mole stellen dit ook zeer op prijs.
Michiel de Ruiter( vanuit de PR-werkgroep)
Op de pagina hiernaast rouwende molens te Easterein, Nijetrijne en Tjerkwerd
(foto’s van Ruurd Jakob Nauta, Lia v.d. Mark en Gerben D. Wijnja)

GILD FRYSKE MOUNDERS

Uitnodiging Openbare Najaarsvergadering
vrijdag 1 november 2013 om 20:00 uur
De Trilker (www.detrilker.nl)
Marsherne 2, 9013 CG Poppenwier

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Opening.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Vaststellen notulen voojaarsvergadering 2013.
Jeugdcommissie.
Penningmeester.
Begroting 2014.
Voorstel verhoging contributie met € 2,50 naar € 25,00 per jaar ingaande 1
januari 2014
Opleidingen.
Stand van zaken.
Mededelingen uit de leermeestervergadering.
Uitreiking diploma’s periode april 2013 - oktober 2013.
Rondvraag.
Pauze.
Presentatie door Ton Meesters: Molens in de Baltische staten.
Sluiting

Introductie op agendapunt 10:
Na de pauze zal Ton Meesters een uitermate boeiende lezing
houden over de molens in de Baltische Staten. Alle aspecten van
deze interessante molens zullen aan de orde komen. Ton is een
groot kenner van molens, waar dan ook ter wereld. Overal heeft
hij molens bezocht en daarover grote kennis verworven. Ton is
naast een groot molenkenner ook nog schrijver van tal van
molenpublicaties. “Molens zo waren ze” is waarschijnlijk zijn
bekendste titel. Onlangs schreef hij ook het boekje “Molen
Weltevreden in Etten en de molenaarsfamilie Coppens”. Naast al
deze bezigheden is Ton o.a. ook nog bestuurslid van Vereniging
De Westbrabantse Molens, welke diverse molenboekjes
publiceert en ook ieder jaar een regionale molendag organiseert.

LET OP: 20.00 uur aanvangstijd!!, maar de zaal is al eerder open.

Verslag Openbare Voorjaarsvergadering Gild Fryske
Mounders op vrijdag 5 april 2013
Aantal aanwezige leden en belangstellenden volgens de presentielijsten: 76
personen. Met kennisgeving afwezig: Sipke Koning, Dick en Jet Sandberg, Simon
Jellema en niet vermeld tijdens de vergadering maar tijdig via de voicemail:
Hiltsje en Laurens Feenstra.
1.
Opening
Voorzitter Frits Bloem heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder Hans van
der Klein namens de molenaars van het Zuiderzee Museum in Enkhuizen, Jan
Poorte namens De Fryske Mole. Berry Weber heeft via het prikbord de afsluiting
van de Harstawei doorgegeven, ook bedankt. De spreker voor vanavond, Bart
Nieuwenhuijs, is nog niet aanwezig. Verder vraagt Frits de presentielijsten te
tekenen en tijdens de pauze in te leveren bij de secretaris.
2.
Mededelingen
Ruurd Jakob en Frits hebben een gesprek gehad met Theun Vellinga en Bas de
Deugd met als belangrijkste punt de erkenning van ons diploma door het
landelijke Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM); Frits spreekt zijn vertrouwen uit
dat dit zal lukken.
Een ander punt was 'veiligheid op de molen'. De nieuwe map wordt op 13 april
a.s. uitgereikt; Frits en Albert zullen daar aanwezig zijn namens het GFM. Op 15
mei heeft Jan Poorte van de Fryske Mole (DFM) eveneens een oriënterende
vergadering over dit onderwerp gepland.
De Friese molenaarsdag van 30 maart j.l. in NO-Fryslân was een succes:
molenaars o.a. uit Groningen, Noord en Zuid-Holland waren aanwezig. Dank aan
Martin de Jong voor de organisatie.
Ruurd Jakob en Frits hebben namens onze vereniging een condoleancebezoek
gebracht aan de familie Wijnja na het overlijden van hun zoon Jelmer.
Door DFM is een werkgroep Public Relations opgestart, namens GFM heeft Frits
zitting in deze club.
Op 21 februari nam Lodewijk Zwierstra afscheid als voorzitter van DFM en
konden we kennis maken met Bé de Winter; Frits en Albert boden een envelop
met inhoud aan namens GFM.
3.
Ingekomen stukken
Een brief van Johan van der Zee waarin hij zijn verbazing uitspreekt over het feit
dat er niet molengerelateerde advertenties in De Utskoat staan. Albert stelt voor
de brief door te sturen naar de redactie. Sjerp de Jong is terecht van mening dat
de redactie inhoudelijk verantwoordelijk is en niet financieel. De hierboven
genoemde werkgroep PR zal de brief op 22 april a.s. in behandeling nemen. Frits
onderneemt actie.
4.
Vaststellen notulen najaarsvergadering 2012.
Punt 8 over de flyer: Dit is één van de onderwerpen van de PR-werkgroep en er
wordt aan gewerkt.
Verder geen opmerkingen.
5.
Vaststellen jaarverslag 2012
In het jaarverslag van de vereniging is sprake van geslaagde Piet van
Oudenaarden; in het jaarverslag opleidingen Bert van Oudenaarden.
De juiste naam is Bert van Oudenaarden.
Verder geen opmerkingen.

6.
Penningmeester
Jaarverslag 2012.
Johannes Rozenga komt met een degelijk verslag van het afgelopen boekjaar,
het eigen vermogen is iets verminderd evenals het aantal leden. Er zijn geen
vragen, waaruit blijkt dat onze penningmeester een duidelijk verhaal heeft
verteld.
Rolf Dijkema vraag zich af over er een aansprakelijkheidsverzekering bestaat
voor de bestuursleden: Is niet bekend, we zoeken het uit.
Verslag kascommissie.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en stelt de vergadering voor de
penningmeester te dechargeren.
Benoemen nieuw (reserve)lid kascommissie.
Stef Mensinga treedt af als lid, zodat Job Coehoorn en Bouwe Tjallingii
overblijven; Henk Brandsma geeft zich op als reservelid van de kascommissie.
7.
Verslag jeugdcommissie
Frans Venema krijgt het woord en deelt mee dat de leden van de
jeugdcommissie veel hebben gedaan maar dat er weinig is gebeurd. In Nijefurd
zijn 22 scholen aangeschreven; daarop is geen enkele reactie gekomen. Arjen
Reekers heeft in Woudsend wel enig succes geboekt: daar kwamen 30
schoolkinderen naar 't Lam en De Jager.
We moeten verder bezien wat de mogelijkheden zijn op de scholen. Er is in
Drachten samen met museum Joure een presentatie geweest over molens.
Uit de vergadering komen enkele suggesties. De begeleiding van de kinderen is
vaak een probleem. Het is dan zaak om met vrienden en kennissen samen te
werken, zodat werven in de eigen omgeving noodzakelijk is.
8.
Opleidingen
Jaarverslag 2012.
Er zijn geen opmerkingen.
Stand van zaken.
De lesbrieven van Jan Hofstra over de spinnekop en de muonts zijn bijna
klaar; die over de tjasker moet nog aan worden begonnen.
Aan de ‘Fryske nammen van alle molenonderdelen' wordt nog gewerkt
onder leiding van Ruurd Jacob.
Lesmateriaal.
Ubo Kooijinga kaart het lesmateriaal aan. Hij vindt dat het huidige lesmateriaal is
verouderd maar ziet ook dat het een geweldige klus is om daarin verbetering aan
te brengen; hij raadt aan om eens naar het lesmateriaal van het GVM te kijken.
Assistent molenaar: Frits geeft in het kort weer wat al in De Utskoat is
gepubliceerd.
Nogmaals benadrukt Frits dat voor mensen 'met andere mogelijkheden' een
oorkonde kan bijdragen tot participatie in de maatschappij, hetgeen belangrijk
kan zijn voor het zelfbeeld van de betreffende persoon. In voorkomende gevallen
dient contact te worden opgenomen met Frits.
Uit de vergadering komt de vraag hoe het dan zit met de verzekeringstechnische
regeling: lid GFM is verplicht en eeuwigdurend leerling, is een van de
mogelijkheden wordt opgemerkt. Het verdient aanbeveling één en ander op te
nemen met de ouders/verzorgers, de verzekeraar, de eigenaar van de molen en
uiteraard de molenaars.
9.
Rondvraag
Stef Mensinga Molenaars voor DFM hebben een contract, hoe zit dat met andere
moleneigenaren, welk risico lopen de molenaars. Er blijken diverse
mogelijkheden, mondelinge afspraken, afsprakenlijst zonder ondertekening, “ons

kent ons”, maar over het algemeen dienen de molenaars wel lid te zijn van het
GFM of GVM. Soms loopt de verzekering via de eigenaar(Dongeradeel).
Jan Coppens pleit ervoor eens een jurist uit te nodigen over de
verantwoordelijkheden en verplichtingen van vrijwillige molenaar, ook ten
aanzien van de ARBO wet.
Rolf Dijkema en z'n maten hebben moeite met het aanvangstijdstip: hij zou
graag om 20.00 uur beginnen.
Popke Timmermans verwoordt een klacht van molenaar Oane Visser van de
Hantumer molen. Oane had gedacht dat de mensen tijdens de molenaarsdag
meer in groepen zouden komen. Martin de Jong heeft echter in een mail
uitgelegd hoe de molenaarsdag verloopt; Oane had dus op de hoogte kunnen
zijn.
Jan Huls wijst erop dat er subsidie te krijgen is voor 'Groene ambachten'. We zijn
ermee bezig.
Ubo Kooijinga meldt dat Sipke Koning reuzel op voorraad heeft, molenaars van
DFM kunnen dit declareren.
Ubo Kooijinga vraagt of de Fryske mûnedei en de nationale monumentendag
begin september uit elkaar kunnen worden getrokken. Martin de Jong antwoordt
dat enkele jaren geleden onder de molenaars een enquête is gehouden met
deze vraag. Het antwoord was “Laat maar zo”. Martin neemt het mee voor de
werkgroep.
Nadat Frits de avondexcursies op 4 en 11 juni respectievelijk naar de Zeldenrust
(Dokkum), de Klaarkampstermolen(Rinsumageest) De Rietvink en De Reiger
beide in Nijetrijne nogmaals onder
de aandacht heeft gebracht, heet hij
Bart Nieuwenhuijs van harte
welkom
10. Skoft met een drankje, een
hapje en een praatje
11. Presentatie door Bart
Nieuwenhuijs “restauratie van
Zaanse molens”
Een boeiend verhaal met mooie
lichtbeelden van de uitgevoerde
werkzaamheden aan Het Princenhof
en De Huisman. Zij die niet op de
vergadering waren hebben wat
moois gemist, maar kunnen alsnog
een kijkje nemen op
http://www.bartnieuwenhuijs.nl/
12. Sluiting
Frits meldt dat de bar nog open is
en wenst alle aanwezigen een
veilige thuisreis.

Efkes byprate
troch De Fryske Mole

Stimuleringsregeling monumenten 2013 (provincie Fryslân)
In de vorige Utskoat werd al aangegeven dat de provincie Fryslân ook in
2013 met een subsidieregeling zou komen voor restauratie en onderhoud
van monumenten. De regeling is in juni gepubliceerd in de krant en op de
website van de provincie Fryslân.
Dit is te lezen via de link www.fryslan.nl/3486/monumentenzorg.
Voor deze subsidieregeling is een totaalbedrag van € 3,7 miljoen
beschikbaar voor restauratie en onderhoudskosten in verschillende
categorieën: restauratie van rijksmonumenten, met een budget speciaal
voor rijksmonumenten waarvan de aanvraag in 2012 is afgewezen
vanwege het overschrijden van het subsidieplafond, voor restauraties in
combinatie met herbestemming, onderhoud van rijksmonumentale molens
en restauratie en onderhoud van gemeentelijke monumenten.
De subsidie bedraagt 60% voor
restauratie van molens en 15%
voor onderhoud aan
rijksmonumentale molens. Een
aanvraag kan met behulp van
een aanvraagformulier worden
ingediend van 2 september tot en
met 7 oktober 2013. Aangezien
er diverse weigeringgronden en
verplichtingen zijn, is het
raadzaam om de regeling goed te
bekijken alvorens een aanvraag
in te dienen.
Buiten het beschikbare budget
van de Stimuleringsregeling
monumenten 2013 om is voor de
stichting De Fryske Mole en
stichting Alde Fryske Tsjerken
een budget van €150.000,-gereserveerd voor restauraties
van haar monumenten. De
regeling is verder wel van
toepassing voor deze twee
aangewezen organisaties voor
monumentenbehoud.
(door Gerard van Dijk)

14 september 15e Friese Molendag
Nog even en dan is het weer zover: onze eigen Friese Molendag! Dit jaar
alweer voor de 15e keer. 15 jaar lang onze molens openstellen voor het
publiek tegelijk met de open monumentendag. Dit alles was natuurlijk
niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren, waarvoor vanaf deze
plaats natuurlijk onze hartelijke dank! En dan natuurlijk jullie als
molenaars ook bedankt. Want zonder draaiende en werkende molens
geen Molendag!
Ook dit jaar hopen we natuurlijk weer op een geweldige Friese Molendag! Om het
overzicht met draaiende molens zo compleet en actueel mogelijk te maken willen
we iedereen oproepen om de aanmelding zo snel mogelijk te doen! Dit kan via:
www.friesemolendagen.nl .
Ook hebben we als organisatie geprobeerd om een beetje bij de tijd te blijven.
Daarom hebben we een facebookpagina voor de Friese Molendag gemaakt.
Binnen onze werkgroep mochten we ook een versterking welkom heten! Gilbert
IJsselmuiden is bereid om onze werkgroep te ondersteunen met de website enz.
Gilbert vanaf deze plaats alvast bedankt!
Mochten er meer mensen zijn die enthousiast zijn om hun medewerking te
verlenen aan het organiseren van deze mooie Molendag, meldt u even bij een
van de werkgroepsleden. Of stuur een mail naar info@friesemolendagen.nl.
Wanneer alles goed verlopen is hebt u weer het bekende pakketje met posters
e.d. van ons ontvangen. Wij hopen dan ook dat een ieder zijn steentje wil
bijdragen aan het promoten van de Friese Molendag!
Rest ons een ieder een fantastische 15e Friese Molendag toe te wensen!
Mochten er vragen, opmerkingen
of tips zijn, stuur ons even een
e-mail:
info@friesemolendagen.nl
of meldt u even bij één van de
werkgroepleden.
De Werkgroep Friese
Molendag

(foto spinnekop
Groene Ster
bij Leeuwarden:
Jacob Bijlstra)

Jousterp – Energie windmotor

Windmotorennieuws

De Wynmotor draait weer
Vrijdagmiddag 17 mei is de Wynmotor aan de Hounsdyk ten zuiden
Goutum weer in gebruik genomen, officieel, door wethouder mevrouw
Diks van Leeuwarden.
De voorbereiding heeft wat tijd gekost. Door de uitbreidingsplannen van
de gemeente was er belangstelling voor de grond en dan speelt een molen
geen rol.
De molen staat op een historische plek: op kaarten van 1832 is de vorm
van het molenerf dezelfde als nu en er stond een watermolen, een
spinnekop. Deze is in 1929 omgewaaid en vervangen door een wynmotor
van Bakker IJlst en die naam prijkt weer op de windvaan.
Vanaf het begin van de vorige eeuw hebben de Venema’s de molen en het
land in gebruik gehad,
De gemeente Leeuwarden is nu eigenaar en de Stichting tot behoud van
Windmolens. Goutum/Wirdum heeft het recht van opstal van de molepôle
en is eigenaar van de molen.
De molen heeft de status van rijksmonument. We hebben subsidie van rijk
en gemeente gekregen en niet onbelangrijke steun van diverse fondsen.

De firma Adema in Wirdum heeft er voor gezorgd dat de molen weer als
een juweeltje op de oude fundering in het landschap staat.
Er ligt ongeveer 40 pondemaat land dat de molen droog moet houden
onder beheer van Anne Venema.
Tjitte Talsma

De windmotor van Itens ‘scoort’ waar hij hoort
Op vrijdag 17 mei werd de windmotor van de Stichting Monumentenbehoud Littenseradeel na een restauratie van enige jaren weer feestelijk
in gebruik gesteld. Het is een zeldzaam exemplaar uit de oude
constructiewerkplaats van Mous uit Balk. De hersteloperatie heeft maar
liefst € 65.000,- gekost. Nadat Dorpsbelang De Fjouwer Doarpen zich in
2006 al sterk maakte voor de opknapbeurt kwamen diverse fondsen, de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Stichting Monumentenbehoud
Littenseradeel met de benodigde gelden over de brug. Molenaar is de heer
Wiebren Kuperus, aannemer te Itens. Zo’n 20 jaar geleden had hij de
windmotor, die toen een verwaarloosde indruk maakte, al eens van
nieuwe bladen in de windroos voorzien. Na de huidige restauratie is de
Amerikaan weer een pronkje in het landschap, een met zijn omgeving die
hij op windkracht kan bemalen. Als de dam even verderop er ook uit
gehaald is. Dat betekent dat het elektrische gemaal minder vaak aan
hoeft wat voor het waterschap weer een besparing oplevert. Die score is
in een tijd van energiebesparing natuurlijk dubbel en dwars welkom.
GDW

Energie Windmotor Jousterp bij Tjerkwerd maalt weer
Ook de Amerikaanse windmotor bij Tjerkwerd is in het afgelopen halfjaar
ingrijpend hersteld. Vele delen van het uit 1924 daterende monument
moesten vernieuwd worden, maar in juni verrees de windroos weer
waarmee het vertrouwde aanzien in ere werd hersteld. De klus kostte
maar liefst € 40.000. De molen is van het type Energie en als zodanig de
enige die hiervan nog resteert. Het behoud is daarom ook van groot
belang. De molen is meestal op woensdagmiddagen in bedrijf te zien. Bij
extreme wateroverlast kan de windmotor nu ook weer ingezet worden en
dat maakt het restaureren van deze roosdrager natuurlijk extra zinvol.
Niet alleen een prachtig plaatje dus maar ook nog nuttig als bemaler.
(zie de grote foto aan begin van deze rubriek over windmotoren)
GDW

Herculeswindmotor Nijetrijne dingt mee
naar de Molenprijs van de Bank Giro Loterij

Zo was het en zo zou het weer moeten worden!

Vereniging De Hollandsche Molen en de Bank Giro Loterij loven
sinds 2011 jaarlijks de Bank Giro Loterij Molenprijs uit. Aan deze
prijs is een bedrag van €50.000,- verbonden. Ter gelegenheid van

het 90-jarig bestaan van Vereniging De Hollandsche Molen in 2013
wordt dit bedrag eenmalig verhoogd tot € 90.000,Na restauratie van molen De Rietvink in Nijetrijne is het plan opgevat om
ook de nabijgelegen (op 300 m) Windmotor weer in ere te herstellen. De
molen is ooit (1983) letterlijk omgewaaid en leidt sindsdien een bestaan
als stomp. Het gaat om een grote Amerikaanse Windmotor, type Hercules
Metallicus, met een roosdiameter van 12 meter. Restauratie van de
Windmotor past perfect in het mooie “plaatje” van de gerestaureerde
molen De Rietvink en de Scheenesluis. Al met al wordt het een heel fraai
cultuurhistorisch geheel dat zeker (nog meer) publiek zal trekken.
Het gebied rond de Scheenesluis ondergaat de laatste tijd een verandering
waarbij de aantrekkelijkheid steeds verder wordt vergroot door
cultuurhistorisch Erfgoed te restaureren, te herstellen en te behouden.
Daarmee wordt de attractiviteit vergaand vergroot. Na de Scheenesluis
zelf en molen De Rietvink wacht de jammerlijk omgewaaide Amerikaanse
windmotor nog op restauratie.
In juni 2010 is de Stichting Windmotor Groote Veenpolder (SWGV)
opgericht en de SWGV heeft op 1 juli 2010 het perceel met de voormalige
Amerikaanse Windmotor aangekocht. Achter dit ambitieuze initiatief zit
het molenechtpaar Rolf en Lia van der Mark dat eerder De Rietvink van de
ondergang redde.
Voorwaarde voor restauratie is een wijziging van de bestemming (van
“natuur” naar “molen”); het verzoek daartoe is in oktober 2010 ingediend
bij de gemeente. De wijziging is meegenomen in de nu lopende procedure
om te komen tot een herziening van het bestemmingsplan buitengebied
Weststellingwerf (gepland gereed in 2013). Vlak voor de zomervakantie
kwam het bericht van de gemeente door dat de Windmotor erkend is als
gemeentelijk monument. Dat is met het oog op het ontvangen van
subsidies een aantrekkelijk uitgangspunt voor het fantastische plan.
Bovendien is dit gegeven noodzakelijk om mee te mogen dingen naar de
Bank Giro Loterij Molenprijs. De restauratie behelst herstel naar een
volledig maalvaardige toestand. Als “bonus” zal bekeken worden of de
Windmotor ook – naast bemaling – CO2-vrije elektriciteit kan leveren aan
bewoners van de Veendijk te Nijetrijne en het Scheenepad te
Munnekeburen.
De restauratie is begroot op € 275.000,-. Via zelfwerkzaamheid en het
benaderen van fondsen zal dit bedrag bij elkaar gesprokkeld moeten
worden. Gepland is een start van de restauratie in 2013. Het doel is om
de windmotor gereed te hebben in 2015, voor de nationale molendagen.
Het project is uit vele inzendingen genomineerd en in september vindt via
de website van De Hollandsche Molen een “publieksstemming” plaats. Wij
vragen u deze nominatie te ondersteunen en anderen hiervan in kennis te
stellen, opdat de windmotor met vele stemmen een kans maakt op de zo
gewenste hoofdprijs van € 90.000,-.
Bovendien is iedere stem goed voor € 1,- Doen!
(GDW)

Staarttjasker genomineerd voor
Molenprijs 2013
De herbouw van de staarttjasker in Elahuizen is genomineerd voor de
Molenprijs2013 van de Bankgiroloterij. Tussen 1 september en 30
september kan men op de staarttjasker stemmen via www.molenprijs.nl
en door uw stem kan de herbouw van de staarttjasker in 2014
gerealiseerd worden. Omdat Vereniging De Hollandsche Molen 90 jaar
bestaat is de molenprijs verhoogd naar € 90.000,=. Met de herbouw van
de staarttjasker wordt een vergeten en verdwenen molentype weer aan
het molenbestand toegevoegd.

De staarttjasker is voorzien van een vaan (zoals tegenwoordig nog bij de
weidemolens voorkomt) om de molen op de wind te zetten. Als
bemalingswerktuig was er aan de as van de tjasker een scheprad bevestigd. Dit
maakt dit type molen zeer bijzonder en uniek. De staartjasker moet ook als
voorloper van de paal- en boktjasker bekeken worden. Door de toepassing van
de tonvijzel bij de paal- en boktjasker zijn deze beter in staat om kleinere
bemalingsgebieden te bemalen en daardoor is de staarttjasker verdwenen.
Staarttjaskers staan onder andere afgebeeld op diverse oude prenten van stadsen dorpsgezichten. Bekende prenten zijn de prenten van Ruisdaal met een zicht
op Haarlem en een stadsgezicht van Schotanus van Bolsward.(zie de afbeelding
hierna) Op beide prenten staan staarttjaskers op de voorgrond afgebeeld.

Uit onderzoek van Cees Nootenboom (molenaar ’t Lam te Woudsend) is gebleken
dat de staarttjasker in de 17e eeuw vrij algemeen voorkwam in het gebied tussen
Noord Holland en Denemarken.
De staarttjasker komt tegenwoordig niet meer voor. Om deze reden heeft Cees
Nootenboom een aantal jaren geleden het plan opgepakt om een staarttjasker te
herbouwen. Aan de hand van een aantal tekeningen van staarttjaskers (oa.
Zaans archief en een Duits geschiedenisboek over Landbouw in SchleswigHolstein) is er een bestek en tekening van de her te bouwen molen gemaakt.
Molenaar en modelbouwer Jaap Kuitert heeft aan de hand hiervan een
schaalmodel (zie foto) gemaakt. Dit schaalmodel werkt perfect.
De her te bouwen staarttjasker zal een functie krijgen in de ecologische
verbindingszone De Flearren tussen de Fluessen en het natuurgebied It Swin
nabij Elahuizen. De staarttjasker zal in de winter het water in beweging houden
en in droge perioden greppels in het land voorzien van water. De staarttjasker is
hiervoor uitermate geschikt, omdat de opvoerhoogte van het molentje gering is.
Vogels en ook otters, die steeds vaker in it Swin en de Flearen voorkomen, zullen
hier profijt van hebben. De tjasker komt langs een wandelpad in het
natuurgebied te staan, zodat wandelaars in het gebied van een draaiende molen
kunnen genieten.
De staarttjasker zal gebouwd worden met hout uit de Gaasterlandse bossen welk
door Staatsbosbeheer geschonken wordt en het hout zal op houtzaagmolen De
Rat te IJlst gezaagd worden.
Jaap Tiedema

Onderhoudsnieuws molen De
Gooijer Wolvega
In de periode juni – december 2011 en
november – januari 2013heeft molenmaker
Dijkstra uit Sloten diverse
herstelwerkzaamheden verricht aan molen
De Gooijer onder Wolvega. Zo zijn in de
eerste periode het vijzelwiel vervangen en de
vijzelbak in z’n geheel vernieuwd. In het
vijzelwiel zijn wel de bestaande kammen
teruggeplaatst. Deze waren in 2001 al eens
geheel vernieuwd door Klaas Rodenburg uit
De Blesse. Het vernieuwen van de vijzelbak
was een hele klus en heeft daarom ook lang
geduurd, maar in januari 2012 kon na we
lange tijd weer gedraaid en gemalen worden.
In november 2012 is de hele staart
weggenomen evenals de lange spruit. Deze is
in z’n geheel vervangen evenals de lange en
korte schoren. De staartbalk is van z’n
slechte plekken ontdaan, hersteld en weer netjes in de verf gezet. Dit jaar zal de
kap en het gevlucht nog geschilderd worden. Daarna is het weer een prachtig
geheel en kunnen de molenaars weer naar harte lust draaien en malen.
Foto’s en tekst: Albert-Jan Veening

Molen Victor van De Fryske Mole
opnieuw in gebruik gesteld
Wânswert - Op vrijdagmiddag 17 mei stelden molenaar Sjerp de
Jong en Aaltje Rispens van Wetterskip Fryslân de fraai gelegen
poldermolen Victor officieel in gebruik in aanwezigheid van een
aantal genodigden. Daarmee werd een € 335.000,- kostende
restauratie afgesloten.
Over die noodzakelijke opknapbeurt berichtten we ook al in vorige nummers
zodat we het samenvatten met een opsomming van activiteiten. De fundering
werd ingrijpend hersteld, een klus waarbij de molen zowaar van zijn penanten
werd gehesen. Er kwam veel voeg- en metselwerk aan te pas en toen de kap op
de grond stond kon mooi van de gelegenheid gebruik worden gemaakt het
rietdek te vernieuwen. Ook het achtkant kreeg een nieuwe rietmantel. Verder
kreeg de dieselmotor aandacht met de aandrijving van de schroef en werd de
schroefbak verdiept. Tenslotte kreeg het molenhuisje een nodige opknapbeurt.
Fryske Mole voorzitter Bé de Winter uit Sinjohannesga ging kort in op de historie
van de molen die tot 1975 in functie bleef en in genoemd jaar in eigendom
overging naar De Fryske Mole. Sjerp de Jong verhaalde uitgebreid over zijn
lesmolen waarop hij 17 jaar lang 22 nieuwe collega’s heeft kunnen en mogen
opleiden. In het kleine, maar schattige scheefgezakte molenhuisje naast de
molen komen elke zaterdag de lesboeken op tafel, het onderkomen waarin in
vroeger jaren de beroepsmolenaar bij guur “ûnlijich” weer beschutting zocht bij
een klein petroleumkacheltje. Oude molenmemoires volgen hierna in de serie
“Mijn favoriete molen”. De aanwezigen waren tevens getuige van de presentatie
van het eerste product uit de koker van de PR-werkgroep. Voorzitter De Winter
overhandigde Sjerp de Jong het
eerste exemplaar van een brochure over de
molen. Het is de bedoeling dat
van alle molens die eigendom zijn van de
Stichting een exemplaar
wordt samengesteld. Iets moois voor
bezoekers en
verzamelaars!

Sjerp de Jong en Aaltje Rispens lichten de vang van de molen Victor

Vervolgens kon overgegaan worden tot het lichten van de vang waarna een ieder
het erf mocht betreden en de molen kon bezichtigen. Met genoegdoening werd
het vakwerk van de molenmakers van bouwbedrijf Kolthof uit Stiens bewonderd.
En menigmaal werd herinnerd aan de bijna ramp die zich hier voltrok toen een
kraan in de zachte kleigrond dreigde weg te
zakken bij het hijsen van de zware molen.
Gelukkig dat een tweede kraan erger toen
voorkwam waarmee de restauratie met een
gerust hart voltooid kon worden.
Na afloop was er nog een gezellige ‘gearsit’
in het dorpshuis op de karakteristieke terp
van Wânswert.
Hierna volgt in de reeks Mijn favoriete
molen het verhaal van Johannes Rozenga,
bestuurslid van het Gild Fryske Mounders die
uitlegt waarom juist deze molen zijn
favoriete molen is.
Gerben D. Wijnja

Myn moaiste mûne: Victor yn
Wânswert
Victor yn Wânswert is in poldermûne en hat wat mei wetter en kruipeallen.
Alle kearen dat ik nei Tergreft rûn, kaam ik op it tsjerkepaad by de mûne lâns.
It wie dêr, soms mealde de mûne, mar measten stie er stil. Mar as it reinde as
de see, dan waard der meald, ek wol nachten troch. De Legemêden moast
droech bliuwe, in tige leech stik lân eastlik fan it doarp. Dat slagge faak net en
dan koenen wy fluch reedride op 'e Legemêden as it frear.
Ik ha wol by myn pake yn 't mûnehokje west as hy der mealde. Mûnder: 19371949. Dêr’t Sjerp no as learmaster altiten sit, siet myn pake. Altiten syn piip yn
'e mûle en smoke.
Wat in aardige pake hie ik.
Letter kaam ik te witten dat
hy merakels goed weidloeie
koe. Hy die it altiten rapper
en better as in oar, waard der
ferteld. Beppe wie noch
aardiger, mar hie in gat yn 'e
hân, dat pake hie de beurs yn
'e bûse. Fan pake krige ik
eltse jûn as ik der kaam in
sigaret en fan beppe in
suertsje. Ik haw thús noch in
stoel fan myn pake en beppe
en dy stiet no by my yn 'e
baaikeamer boppe.
Letter kaam beppe allinnich
en wat wie se altiten bliid as
ik wer by har op besite kaam.
Doe’t ik in jongfeint wie, hie
ik in kear in mûdhûn fongen
by de mûne en yn in amer by
beppe foar hûs setten. Myn
mem hâlde net fan fisk, mar
beppe wol. Doe't ik de fisk
skjin meitsje soe om troch
beppe bakke te litten, wie de
amer leech. De oare deis fûn
ik de graat werom yn in
ôfkarde wenning flakby. In
kat hie de fisk opfretten. Wat
wie ik lulk, dy smoarge kat.
Johannes Rozenga (sr).

Beppe, muoike Fokje en ik. De deugd yn ‘e fermidden. Ik hie in protte de
hannen yn 'e bûse. Hjir ek al, 12 jier âld.
Wy koenen net maklik by de mûne komme: der siet in grut stek foar en it
loopbrechje wie ôfsluten mei in planke midswei. Mar op beide hienen wy gjin
muoite mei om der oerhinne te kommen.
Mûne Victor yn 'e fyftiger jierren. Wat stiet it mûnehokje noch rjocht. De
selsswichting sit op 'e wjukken. It loopbrechje is der ek noch. Gjin wyn,
de mûne, it mûnehokje en de ko spegelje yn 't wetter.

Fertier by de mûne Victor Johannes (jr) sit op de
dûkplanke op 'e útskoat yn
'e hite simmer fan 1959.
Letter hawwe wy in soad
swommen by de mûne en lizze
te sinnebaaien. Op in dei hie ik
sawat de hiele dei yn 'e sinne
lein. Fansels read ferbaarnd en
trije nachten stiif rjochtút op
bêd lein, sa slim wie it. No doch
ik it tuike-tuike oan mei
sinnebaaien. Ik wurd noch wol
in bytsje read, mar ferbaarne,
nea wer.
Op in kear kaam myn heit te
sjen nei myn swimmen. Ik
dûkte fan 'e barte ôf yn 't
wetter fan 'e feart foar de
útskoat en kaam oan 'e oare
kant yn 't reid wer boppe. Myn heit wist net wêr ik bleaun wie en sei: “Dy
smoarge jonge, sjoch ik in kear en hat hy my te fiter.” Ut it reid wei rôp ik:”Heit,
hjir bin ik.”
Ik lake, mar eins wie it net sa aardich fan my. Heit hat nea wer west te sjen,
myn eigen skuld.
Al it oare stiet yn in gedicht fan myn neef Jan Tabak:
Der komt teiwaar, iisnocht ferdwynt,
de tiid giet op nei maaie.
Victor, kom op, lit do no wer
dyn fjouwer wjukken draaie!
De lege mearen falle droech,
yn 't lân ferskine kij,
op 't mûnehiem begjint aanst wer
de simmerswimmerij
De jongerein fan Wânswert komt
nei d' âlde mûne ta
en sil dêr wer in fearnsjier lang
har simmerwille ha:
Dûke fanôf 't mûnegat
en yn 'e mûne frije
mei swimklean oan, yn 't bleate gat,
it kin by dy wat lije!
De leafde wurdt yn dy bedreaun,
do bist dêr tsjûge fan.
Wa hat net fan dy fruchten preaun?
Krekt! Jan en alleman.
Do hast yn al dy jierren trou
it swijen derta dien.
Hûnderten binn' dy tankber.

Dêrfan bin ik ek ien.
Victor, dyn namme seit it,
do hast alles oerwûn.
Hoe sit it of hoe leit it,
hat ús heit ús mem hjir fûn?
Hy wie jongfeint, hja wie jongfaam.
Ha se hjir lein te frijen?
Do, keninklike Wanswerter,
wannear ferbrekst it swijen?
Ferfolch troch Johannes Rozenga:
In tiid lang fertuteaze stien.
De mûne waard fergetten troch eltsenien,
gjin swimmen mear en leafde bedreaun.
Lokkich kaam DeFryskeMole en wreaun
de sturt wer rjochtop hingje oan 'e kap.
De útskoat is nochris ynstoart troch in stap.
De mûnebouwer mitsele stien yn in bôge.
Doe hawwe de Wânswerters tôge
mei fleis en bier en de mûne weriepene.
Meal, meal, mûne meal, ik sil dy leare.
Elektryske pomp fierderop kaam helpen.
Frijwilligers koenen de mûne gjalpen stjelpen
mei draaien en meallen yn waar en wyn.
Wat is dat, nea sa wer tige lang lyn,
Ik wurd âld en de mûne bliuwt jong en duer
en kriget in ferjonging kuer.
Yn 'e útskoat waard út sicht wer rommele.
Dat de mûne op in hite dei grommele.
It gers lei nei in middei plat.
Wa hawwe dêr lein yn 't bleate gat?
Leafde en ferealens
komme as in wjerljocht.
Mûne seach ferheard, dit haw ik net betocht.
Victor hearde en bearde, wat hjir bart,
soe ik witte moatte, mar de grûn is swart.
Weagen op 'e feart gienen op 'e wyn
en namen alle lûden mei.
It reid bûgde mei en sei: “swei”
Wol in soad Wânswerters hawwe niget hân lang lyn
oan 'e mûne pôle en de útskoat wetter stint.
Spitich, no komt er reek út as de Lismotor rint.
Mar der is in oar ferhaal. Wat is der yn 't ferline bard?
Der gienen al geroften troch it doarp oer tsjustere ûndergrûnse skouwen fan
krui-peallen. De iene dei stienen der in pear skean en de oare dei wer rjocht.
Frjemd dat dat barde eltse kear as der meald wie.
Wêr hat dat mei te krijen? Dat de mûnder de peallen hast út 'e grûn kruide? Of
skuorden de wjukken sa fûl oan 'e keatlings nei it fêst setten fan it geflucht?
Gienen de peallen op en del en hin en wer troch it grûn wetter? De restauraasje

fan 'e fûneminten wie tige nedich, hie dat mei dizze skouwe fan 'e kruipeallen te
meitsjen? Doe’t ik der les krige, hienen wy ek al by it meallen yn it mûnehokje
fernaam, dat de hiele pôle hinne en wer gie. Dêrtroch wie fansels it mûnehokje
ek skean gien en foel hast yn 'e Tochtsleat.By de restauraasje fan de fûneminten
is der troch de mûnebouwers neat boppe kommen. Ek hawwe se neat yn 'e
modder sjoen of fûn. Ik haw de mûnebouwers ien kear dêr troffen en in bytsje
hifke oer it ien en oare, mar ik waard neat gewaar. Mar mûnebouwers binne gjin
argeologen en hawwe der gjin weet fan, wat der allegearre yn 'e grûn siet, as
sitten hie.
Wie ik dêr wer in kear om nei it wurk te sjen en hoe fier as se al wienen mei de
restauraasje. De mûnebouwers wienen al nei hûs ta. Doe seach ik dochs
spoarkes fan krûpen troch de klaai en modder. De hiele mûnepôle oer socht nei
oare oanwizingen, mar dat is dreech by sa'n wiete pôle en allegearre gatten mei
wetter. Spitich dat ik myn fototastel net by my hie. De oare kear dat ik der wer
kaam wie it fuort. Ik haw noch in foto makke. Sjoch sels mar, wa wit sjogge
jimme wat.
It liet my net rinne mei dizze tinzen en harses-skrabjen en ik bleau der mei gear.
Withoefaak ha ik by de mûne wer west en tocht, dat er dochs wat wêze moat.
Geroften al jierren lang oer geheimsinnige dingen by de mûne Victor.
Sturt ôfbrutsen
Ek by it ferfal fan 'e mûne yn 'e 70-er
jierren en letter it ynstoarten fan 'e
útskoat is der neat boppe wetter
kommen dy’t de geroften romte
joech foar in oplossing.
Nochris in oare wei beljochtsje en oer
harsenskrabje. De famylje fan my is
grutter as de pake dy 't mûnder wie.
Myn beppe en muoike Fokje haw ik al
bepraten en ik haw nea heard dat sy
by de mûne west ha en wat sjoen ha.
Ik tink wol dat se der in kear hinne
gien binne om pake Johannes iten en
drinken te bringen.
It meallen duorre ek by de nacht
troch om de Legemêden leech te
hâlden.
De mûne mealt it wetter nei de feart
troch de útskoat en de weagen dy 't
der by binne kinne ek de muorren en
grûn trilje litte. Yn hûndert en fyftich
jier kin triljen fan 'e grûn kruipeallen
ferskowe? Wis is it mooglik, kin noch
wolris ûndersocht wurde. No is de
mûnepôle fan 'e Victor ferballe wat
dat oanbelanget en is it noch dreger.

Pake Gaatse
Myn oare pake, pake Gaatse Zoodsma, gie yn 'e simmer en
by hjerst mei syn roeiboat mei oanhingmotor, ja sa'n
lytsenien, op snein fan Tergreft nei tsjerke ta yn Wânswert
en farde altiten by de Victor lâns. Hy sei dan eltse kear:
“Wat is dy mûne dochs moai en grut.” Op snein waard der
net meald, kristlik doarp. Sneins waard der net wurke,
útsein de kij melke, dat wol, mar net mealle, as stie it
wetter ek sa heech dat allinnich de mûne noch droech op ‘e
pôle stie.
Nea hat hy sein dat myn oare pake dêr op meald hat. It wie
sa en der waard net oer praten. Myn Pake Gaatse wie boer
en boeren hawwe net sa’n protte ferhalen. Mar as der wat
te rêden wie, in iepening fan ien of oar en by houliken, dan
hie hy prachtige petearen en koe er syn wurd wol dwaan.
Spitich dat ik him net frege ha nei de geroften oer de mûne,
wa wit koe hy der in ferhaal oer fertelle.
Ik haw in protte mei him yn ûngetiid west en hy hat my in
soad ferteld en dwaan litten, mar neat sein oer de mûne.
Doe haw ik ek neat by of oan de mûne sjoen. Net in stikje
grûn wat oars as oars lei. Altiten wienen der wol mollebulten
en muzegatten, wa wit hawwe dy by de kruipeallen gongen
groeven, dy 't by’t simmerdei en droege tiden romte krigen
om hin en wer te skowen.
En alle kearen wer sykje en fotografearje by it restaurearjen fan 'e mûne en de

foto's ûnder it fergrutglês hâlde, mar neat te sjen. De grûn wie ek sa sompich as
wat, dat sels de mûzen net op 'e pôle groeven.
In mûne kin jo yn 'e besnijing ha, mar hjir koe ik somtiden net fan sliepe en mar
draaie ûnder de tekkens. Ik wie der sa mei dwaande, dat ik ek noch tsjin in
pealtsje ried mei de auto. Ja, fansels in dûk yn 'e auto, ek dat noch.
Doe skeat my yn 't sin, dat by de weriepening fan 'e restaurearre mûne, Sjerp as
earste yn Eldorado siet by de neisit fan 'e Victor.
Dêr hat de oplossing fan it mearke mei te krijen.
Net mei Sjerp fansels, hy is de bêste learmaster en mûnder op dizze moaiste
mûne fan my. Soe in mûnder út it ferline dan ek al yn Eldorado sitte? Och mei
praten en drinken ferjitte jo soks. Of, ja wis. Hoe koe ik dat ferjitte, myn pake
Johannes hat mûnder west op 'e Victor.
Ik moat dochs mar eefkes nei syn grêf ta, as hy der wer yn leit.
Hat pake Johannes dêr beppe moete en binne se fereale wurden? Skodzje
dêrtroch de kruipeallen?
Wat bart der allegearre by de Victor! As immen wat wit, dan kin dit mearke in
ferfolch krije.
Johannes Rozenga
Op de foto hjirûnder de skriuwer fan dizze bydrage, mûnder en bestjoerslid
Johannes Rozenga dy’t by syn pake de woartels fûn fan syn ynteresse foar de
mûne Victor. Yn dit karakteristike mûndersûnderkommen wie er as bern al by
pake op besite en letter krige er hjir de oplieding ta Fryske mûnder fan Sjerp de
Jong. Ek dit húske waard by de restauraasje yngripend opknapt. It heart by de
mûne en foarmet in sprekkende twa-ienheid. As dit hokje ris prate koe!

Terugblik op excursie GFM naar de Veluwe
Zaterdag 23 maart heeft de jaarlijkse excursie van het GFM plaatsgevonden. Met
een touringcar met ruim 45 enthousiastelingen hebben we een vijftal molens
bezocht op de Veluwe. Met een snijdende wind uit het oosten is het koud maar
de windsterkte zal er uiteindelijk voor zorgen dat we de molens minimaal
draaiend zullen kunnen bewonderen.
Reeds om 7:00 vertrekken we vanuit Leeuwarden en
via Heerenveen, alwaar zich nog enige deelnemers zich
bij het gezelschap aansluiten, bereiken we Walderveen.
In Walderveen worden we op de plaatselijke molen
ontvangen met koffie. Na de koffie is er ruim de
gelegenheid om deze uit 1912 stammende achtkant
stellingmolen uitgerust met twee koppel maalstenen te
bekijken. Nadat we de molenaar hebben bedankt voor
zijn gastvrije ontvangst vervolgen wij onze weg naar
Veenendaal.
In Veenendaal bezoeken we De Nieuwe Molen. Bij
aankomst worden wij opgevangen door Hans de Kroon,
molenaar op deze ronde stenen stellingmolen. Nadat
Hans ons het een en ander heeft verteld over de
geschiedenis van de korenmolen kan een ieder de op dat moment malende
molen bekijken.
De derde etappe is een korte van De Nieuwe Molen naar de Doesburgermolen te
Doesburgerbuurt. Ook hier worden wij, door de reeds aanwezige molenaars,
hartelijk ontvangen. Deze molen is net als de reeds eerder bezochte molens een
korenmolen, echter ditmaal van het standaardmolen type. Zowel kast als de
gesloten standaard wordt door menigeen bewonderend bekeken. Ondanks de
leeftijd van bijna 400 jaar is deze molen immer nog operationeel.
Wij vervolgen onze weg naar Elspeet waar wij een bezoek brengen aan molen De
Hoop. Deze uit 1894 daterende 8 kant beltmolen heeft zojuist een restauratie
ondergaan en bevindt zich derhalve in een uitstekende staat. In tegenstelling tot
de eerder bezochte molens is deze korenmolen niet voorzien van een oud
Hollands wieksysteem maar uigerust met fokwieken met remkleppen welke ook
handmatig kunnen worden bediend.
Als laatste molen van deze excursie bezoeken we oliemolen De Passiebloem
gelegen aan de Nieuw Vecht te Zwolle. Bij aankomst bij deze 8 kant
stellingmolen hebben de molenaars de molen reeds malend. Binnen in de molen
is er gelegenheid om het productieproces van
lijnzaad tot lijnolie van zeer nabij te volgen.
Ook een rondgang door de molen is mogelijk
waarbij het indrukwekkende gaande werk van
De Passiebloem in het oog springt.
Na deze vijfde en laatste molen bezocht te
hebben keren we huiswaarts. Mede door de
altijd gastvrije ontvangst van de ons
ontvangende molenaars en de initiatieven van
Ruurd Jakob Nauta en Jaap Tiedema kunnen
we terug kijken op een geslaagde excursie.
Frank van Onna

Heropening van molen “de Verwachting” in
Hollum
Ameland op 5 juli 2013

Het was een feestelijke dag op 5 juli
j.l. de kom van Hollum werd na een
reconstructie feestelijk heropend,
zelfs omrop Fryslân TV was aanwezig.
Na een rondleiding door het dorp
waar met name werd verteld wat er
allemaal nog meer moest gebeuren er waren ook mensen van de
provincie (de geldschieters) aanwezigwerd het gezelschap naar molen 'de
Verwachting' geleid waar alvast kon
worden begonnen met een drankje,
want na een periode waarin we de
zon nauwelijks hadden gezien was het
nu een stralende en dorstige dag.
Eigenlijk werd niet de molen
heropend, maar de nieuw geplaatste
bijgebouwen. Die waren noodzakelijk
vanwege het enorme succes van de in
2003 gestarte mosterdmakerij. Met
name voor de winkel en de opslag
was ruimte nodig. Voor de opening
was gedeputeerde Tineke Schokker
uitgenodigd, helaas was zij door
ziekte verhinderd en was dhr. Albert
de Hoop, burgemeester van het
eiland bereid gevonden de officiële
opening te verrichten.
Achtereenvolgens kwamen de
volgende sprekers aan het woord:
Joop de Jong, directeur van de
stichting Amelander musea, Gerlof
Metz, voorzitter van de Vereniging
Amelander korenmolens en Albert de
Hoop, burgemeester van Ameland.
Alle sprekers waren het erover eens:
Door een groot aantal vrijwilligers is
veel werk verzet, in een recordtijd
werden de schuren gebouwd en ook

de mosterdmakerij werd voorzien van een gietijzeren as ter vervanging
van de te lichte houten as. Albert de Hoop vroeg zich -met een knipoogaf waar het mosterdzaad vandaan kwam.
Joop raadde hem aan binnendoor naar Ballum te rijden, dat prachtige veld
met gele bloemen links van de weg produceert zoveel mosterdzaad dat de
molen er meer dan twee jaar over zou doen om daar mosterd van te
maken.
Na het lichten van de vang - de vangketting was voor deze gelegenheid
verlengd met een touw - door Albert de Hoop in samenwerking met Gerlof
Metz waren er hapjes en drankjes; de echte Amelander mosterdsoep met
als toevoeging een keuze uit gerookte zalm, garnalen, prei of spekjes
werd door de bezoekers zeer op prijs gesteld. Alle deuren stonden open
en in alle ruimtes waren vrijwilligers aanwezig om uitleg te geven over
wat er werd getoond. Helaas woei het niet hard genoeg voor het maken
van mosterd.

Het volgende project met geld van de provincie en het Waddenfonds staat
al weer op stapel: Als de molen voor de prins draait zal er elektriciteit
worden opgewekt zodat men selfsupporting is, het overschot zal
beschikbaar worden gesteld aan een oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Tekst en foto’s: Albert Wester

Terugblik avondexcursies dinsdag 4 en
11 juni 2013
Tijdens de avondexcursie op 4 juni
werden de Klaarkampstermolen te
Rinsumageest en De Zeldenrust te
Dokkum opengesteld, De molens
waren beide in goede staat. De
Klaarkampstermolen is een achtkante
grondzeiler
met
als
functie
poldermolen.
De
molen
is
waarschijnlijk in 1869 gebouwd om de
landerijen die ontstonden bij het
droogmaken van het Klaarkampermeer ook droog te houden. In 1862 werd De
Zeldenrust gebouwd als vervanger van een eerder verbrande korenmolen, de
molen is een aantal keer grondig gerestaureerd en maalt nu regelmatig.
Op de 2e avondexcursie (11 juni) waren de
veenpoldermolens De Rietvink en De Reiger
te Nijetrijne voor bezoek opengesteld. De
Rietvink werd gebouwd in 1855 met als
functie het bemalen van de Groote
Veenpolder. In 1964 werd de molen
verkocht aan een particulier die de molen
als recreatiewoning gebruikte. Na ruim 40
jaar zonder onderhoud was de molen in
verval geraakt en volledig ingegroeid. In
2008 werd de molen te koop aangeboden,
de molen werd verkocht aan Rolf en Lia van
der Mark die de molen volledig maalvaardig
restaureerden. In juni 2010 maalde de
molen voor het eerst sinds 1964 weer
water uit de polder.
De achtkante grondzeiler De Reiger is in
1871 gebouwd om met een groep van 6 molens, waarvan De Rietvink er ook één
is, de Groote Veenpolder te bemalen. In 1956 werd de molen tijdelijk stilgezet
wegens defecten aan de vijzel, de vijzel werd nog gerepareerd maar in 1958
kwam de molen buiten gebruik. Het gaande werk werd uit de molen verwijderd
waarna hij als recreatiewoning diende. Rond 1969 werd er klein onderhoud
gepleegd, maar draaien was al niet meer mogelijk. In 2005 werd de molen
gerestaureerd en in 2006 werd de molen draaivaardig opgeleverd. Tijdens de
avondexcursie op 11 juni 2013 werd voor het eerst sinds lange tijd de vang
gelicht.
Tekst en Foto`s: Jesse Molenkamp

Koning Molenzeilen heeft nieuw
onderkomen bij korenmolen Stiens
Op vrijdag 30 augustus opende Sipke
Koning in de loods bij korenmolen De Hoop
te Stiens zijn eigen nieuwe atelier Koning
Molenzeilen. De officiële openingshandeling
werd verricht door de burgemeester van
Leeuwarderadeel de heer J. Boertjes.
Daarna konden de genodigden onder het
genot van een hapje en een drankje het
gloednieuwe atelier en de molen
bezichtigen.
Sipke is een groot molenvriend en weet de
hobby op een voortreffelijke manier te
combineren met zijn tweede passie: het
maken van molenzeilen. Een ambacht dat
hij zich in korte tijd eigen heeft gemaakt
met een grote dosis enthousiasme. Zijn
producten munten uit in vakmanschap en
perfectie. Met half werk neemt hij niet
genoegen. Iedere molen(aar) verdient het
maatwerk dat hij kan leveren dankzij zijn
mateloze inzet en vakbekwaamheid
waardoor zijn zeilen in het hele land geleverd worden. Men prijst zijn prachtige
zeilen die als een gegoten maatpak op het
hekwerk van de molen liggen.
GDW

Draaiurenoverzicht 2012
Van organisator Jaap Tiedema kregen we het draaiurenoverzicht over 2012 weer
toegestuurd. Gelukkig hebben de meeste molenaars over genoemd jaar hun
draaiuren weer ingeleverd. Iedereen hartelijk dank daarvoor, het is zo een mooi
en compleet overzicht van de draaiuren van onze Friese molens.
Industriemolens:
Bij de industriemolens is het weer nagenoeg hetzelfde liedje als ieder jaar. Op
nummer 1 is geëindigd koren- en pelmolen ’t Lam in Woudsend. Met maar liefst
1265 uur is de molen van beroepsmolenaar Cees Notenboom de onbetwiste
nummer 1. Op de tweede plaats is houtzaagmolen De Rat in IJlst geëindigd. Ook
dit jaar heeft Simon Jellema met zijn ploeg De Rat veelvuldig in bedrijf gehad,
maar liefst 647 uur. Op een mooie derde plaats is de korenmolen van Van Dieren
te Formerum op Terschelling geëindigd met maar liefst 600 uur. De draaiende
“Koffiemolen” is voor de toeristen daar een niet meer weg te denken trekpleister!
Poldermolens:
Bij de poldermolens is op een eerste plaats De Hersteller te Sint Johannesga
geëindigd. Met maar liefst 987 uren, ruikt molenaar Johannes Kooistra aan de
1000 draaiuren. Op plek 2 staat veenpoldermolen De Rietvink, van Rolf en Lia
van der Mark, te Nijetrijne met maar liefst 446 uren, een geweldig aantal. De
Hantumermolen van Oane Visser staat op plaats 3 met 414 uren. Ook een
knappe prestatie!
Windmotoren:
Ook enkele windmotoren zijn dit jaar weer meegenomen in de lijst. Het zijn er dit
jaar drie, maar hopelijk wordt deze lijst de komende jaren uitgebreid met andere
Friese windmotoren. Er zijn er meer in bedrijf dan alleen deze drie, dus hopelijk
is de lijst volgend jaar weer wat vollediger dan deze.
RJN
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20

Naam
De Formerumermolen
De Phenix
De Hond
De Hoop
Ropta
De Eendracht
De Hantumermolen
Miedemûne
De Gans
Klaailânsmûne
Grutte Mûne
De Phenix
Hegebeintumer Mûne
Van Aylvapoldermole
De Volharding
De Meermin
Zeldenrust
De Hoop

Plaats
Terschelling
Nes/Ameland
Paesens
Holwerd
Metslawier
Anjum
Hantum
Holwerd
Ezumazijl
Marrum
Marrum
Marrum
Hegebeintum
Wommels
Jislum
Dokkum
Dokkum
Dokkum

Belast
0
0
0
0
0
0
414
169

Onbelast
600
31,5
113,5
63
40
70,5
0
2

Totaal
600
31,5
113,5
63
40
70,5
414
171

0
36
122
8
76

14
0
88
8
66

14
36
210
16
142

-20
0

-282
44

-302
44

omwent.

13227

Nr.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73

Naam
Beintemapoldermûne
De Victor
De Zwaluw
De
Klaarkampstermolen
De Westermolen
De Hoop
Vrouwbuurtstermolen
Balkendsterpoldermûne
GenezarethKleasterpoldermûne
Tochmaland
Rust Roest
Stienhúster Mûne
De Olifant
Slachdykster Mûne
Binnema’s Mûne
Wynzer Mûne
De Oudkerkermolen
De Hoop
Oegemûne / Grutte
Mûne
Broekpoldermûne
Windlust
De Korenaar
Tjasker
De Kievit
De Mûnts
Arkens
Achlumer Mole
Skalsumer Mole
De Rentmeester
De Marssumermolen
Bullemûne
De Himriksmole
Boktjasker
Kingmatille
De Hatsumermole
De Puollen
Terpzicht
Ypeymûne
Froskepollemolen
molen Alddiel
Hooglandmole
Kramers Mole
De Hempensermolen
De Hoop
Tjasker
Langwert
De Huinsermolen
De Eendracht
Marswâl

Plaats
Westergeest
Wanswert
Birdaard

Belast Onbelast
46,5
24,5
0
30

Totaal
71
30

omwent.

204915

Rinsumageest
3
Kollumerpomp
Stiens
Vrouwenparochie 172
Oude Leije
0

2

5

54
7,5

236
7,5

Hallum
Kollum
Munnekezijl
Stiens
Birdaard
Oude Leije
Stiens
Wyns
Aldtsjerk
Roodkerk

114
20
0

15
5
70

129
25
70

40,5
55,5

15
31

55,5
86,5

54,25
158

49,5
0

103,75
158

Broeksterwoude
Broeksterwoude
Burum
Sexbierum
Veenwouden
Menaldum
Buitenpost
Franeker
Achlum
Schalsum
Menaldum
Marssum
Lekkum
Leeuwarden
Augustinusga
Dronrijp
Dronrijp
Dronrijp
Marssum
Ryptsjerk
Leeuwarden
Tytsjerk
Goutum
Goutum
Wergea
Sumar
Bolsward
Winsum
Huins
Kimswerd
Lollum

46,5
40
-12

11,75
32
-300

58,25
72
-312

50

17

67

10
80
181
129
42
20
35
16
142
61
100
80
31
22

26
0
121
36
40
45
43
0
85
4
80
0
30
39

36
80
302
165
82
65
78
16
227
65
180
80
61
61

54
54
171

14
14
20

68
68
191

--85
143
108,75

--11,75
18
18,75

--96,75
161
127,5

2750

139495

87854

Nr.
74
75
76
77
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Naam
Fatum
Duivenhok
Wieuwens
De Ikkers
Ienzer Mole
Tjasker
De Princehofmolen
De Onderneming
Pankoekster Mole
Hiemerter Mole
Terpensmole
De Haensmole
De Borgmolen
De Cornwerdermolen
De Klaver
Rispens
De Bird
Heechhiem
De Modderige Bol
Jansmole
Lonjé
Oegekleastermole
Roekmole
Beabuorster Mole
De Mellemole
De Rat
De Vlijt
Geau's mole /
Geaupoldermole
Grevensmolen
Ybema's molen
De Weijert
De Nylânnermole
De Snip
Tjasker
De Sweachmermolen
De Groene Molen
Penninga's Molen
Welgelegen
t Lam
De Jager
de Skarrenmoune
Tjasker de Deelen
Tsjongermûne
Korenmolen
Windlust
De Rietvink
De Reiger
De Gooyer
Windlust
t Zwaantje

Plaats
Tzum
Tzum
Oosterlittens
Warten
Edens
Allingawier
Eernewoude
Witmarsum
Witmarsum
Burgwerd
IJlst
Grou
Grou
Cornwerd
Bolsward
Oosterend
Grou
Goengahuizen
Goengahuizen
Goengahuizen
Bolsward
Hartwerd
Goëngahuizen
Tjerkwerd
Akkrum
IJlst
Koudum
Oppenhuizen
Vegelinsoord
Workum
Makkinga
Workum
Workum
It Heidenskip
Langweer
Joure
Joure
Heerenveen
Woudsend
Woudsend
Scharsterbrug
Oldeboorn
Mildam
Sloten
Wolvega
Nijetrijne
Nijetrijne
Wolvega
Noordwolde
Nijemirdum

Belast
25
0
65,5

Onbelast
0
24
0

Totaal
25
24
65,5

61
0
-160
102,25
111,5
85,5

0
0
-0
30,75
31
3,75

61
0
-160
133
142,5
89,25

omwent.

63888
92296

72
88
110,75 18,25
57
14,5

160
129
71,5

89189
49752

24
5

34
5

58
10

44316
7388

53

55

108

15

141

156

647
0

0
44

647
44

83
43,5
55
102,5
79
40
25
33
46
60
1100

0
41
107
163,5
26
0
88
17
48
148
165

83
84,5
162
266
105
40
113
50
94
208
1265

0

20

20

4
25
18
290,5

3
91
32
155,5

7
116
50
446

34
0
145

32,5
189
0

66,5
189
145

37175
57656
66000
122845
68733
40000

52639
527943

45425

23057
110823

Nr.
128
129
132
133
134
137
145
148

Naam
De Vesuvius
Tjasker
De Verwachting
De Hersteller
Notmûne
De Mars
Spinnekopmole
Dorismooltsje

Plaats
Elsloo
Wijckel
Hollum
St. Johannesga
Koartwâld
de Blesse
Nijhuizum
Oudega (W)

Belast Onbelast

Totaal

91
169
0
31
6
60,25
60

0
168
987
75
160
35,5
21

91
337
987
106
166
95,75
81

Windmotor Heechhiem
Windmotor
Windmotor

Deinum
Molkwar
Skar

275
49
24

0
0
0

275
49
24

omwent.

413862
35489
68931

Nieuwe Nederlandse postzegelserie
gepresenteerd
Menigeen zal het niet zijn ontgaan bij het ontvangen van post. Er is een nieuwe
serie Nederlandse molenpostzegels uitgekomen. Op 13 juni is in molen Rijn en
Lek te Wijk bij Duurstede de nieuwe uitgave gepresenteerd. Op het postzegelvel
staan prachtige tekeningen van tien verschillende molentypes uit heel Nederland
waaronder die van onze eigen spinnekopmolen op De Hiemert tussen Burgwerd
en Witmarsum. Het postzegelvel is in nauwe samenwerking tussen PostNL en De
Hollandsche Molen tot stand gekomen. De Hollandsche Molen is heel blij met de
uitgifte van deze prachtige zegels, zeker ook omdat het prachtig samenvalt met
het 90-jarig jubileum. U kunt meer informatie over de postzegelserie vinden op
http://www.molens.nl/site/molenpostzegels.php
Tegelijk met de serie is het bijbehorende en even zo mooie Prestigeboekje
verschenen. In dit handzame boekje wordt op een luchtige manier met veel
foto’s het werk van de molenaar en de molentypen van de postzegels
beschreven. De sfeervolle molentekeningen van Joost Veerkamp op het
postzegelvel Nederlandse
Molens zijn ook verkrijgbaar
als ansichtkaart. Tien
unieke molenkaarten,
verzameld in een handig
mapje.
Postzegels, boekje en
ansichtkaarten zijn
verkrijgbaar op
postkantoren en in de
webwinkel van De
Hollandsche Molen. Zie
http://winkel.molens.nl/

Molenbehoud is een spreekwoordelijk
bont en folkloristisch spektakel

Waardeer monumentale molens om wat
ze zijn
Favoriete toeristenbestemmingen koesteren het clichébeeld:
tulpen, klompen en …. molens. De omgang met monumentale
molens week de laatste decennia nogal af van de gangbare
erfgoedzorg. Molens werden primair gezien als functionele
maalwerktuigen. Alle middelen heiligden dit doel. Molenrestanten
werden gecompleteerd tot maalvaardige molens. Diverse molens
werden verplaatst om beter wind te kunnen vangen. Cultuur- en
bouwhistorische waarden waren - als het erop aan kwam - van
secundair belang. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
introduceerde op 5 oktober 2011 het herziene molenbeleid Een
toekomst voor molens. Dit beleid benadert molens niet langer
louter als maalwerktuig maar als breder cultuurhistorisch
fenomeen. Voor de molenwereld een paradigmaverschuiving.
Mijn persoonlijke belangstelling voor molens ontstond rond mijn achtste
levensjaar. Ik was onder de indruk van het qua uiterlijk fraaie bouwsel, dat
woeste natuurkracht weet om te zetten naar een door de mens te beheersen
maalproces. Gaandeweg ik de cultuur- en bouwhistorische waarden van molens
meer en meer leerde kennen, werd ik mij bewust van de weerloosheid en
fragiliteit daarvan. Die waarde zit in elke historische plank met bijzonder detail of
inscriptie. De tot nu toe gangbare omgang met molens is direct verklaarbaar, zo
weet ik uit mijn eerste persoonlijke fascinatie. Het behoud van de onvervangbare
waarden van het historische materiaal vraagt evenwel een zachte,
onderzoekende aanpak. Zie hier de innerlijke tweespalt van het molenbehoud.

Grevensmolen in
Vegelinsoord
omstreeks 1950. Deze
molen had toen ook
zomaar gesloopt
kunnen worden. In
deze periode is
bepaald welke molens
we nu nog hebben als
authentieke
overblijfselen uit het
verleden. Meer dan
wat er nu nog resteert
aan historisch
molenmateriaal zal
het nooit meer
worden.

In de erfgoedwereld is sprake van grote veranderingen. Van behoud naar
ontwikkeling. Van restricties naar randvoorwaarden. Veel monumentale
gebouwen raken de komende jaren in versneld tempo hun oorspronkelijke
functie kwijt en vragen nieuwe interventies. Kijk naar kerken, boerderijen en
kloosters. Molens hebben de periode waarin ze werden afgestoten als
economisch productiemiddel al 50 jaar achter zich. En dan nu een pleidooi voor
de meer ‘klassieke’ monumentenzorgbenadering voor molens?

De Slagdijkstermolen bij Oude Leije is
in de jaren 1930 getransformeerd tot
motorgemaal. Samen met de verderop
gelegen Balkendstermolen vertelde dit
unieke motorgemaal tot 2007 over de
ontwikkeling van de polderbemaling in
Friesland.
Inmiddels zijn de toevoegingen van het
motorgemaal verwijderd en is de
molenromp gecompleteerd tot
maalvaardige windmolen van een type
waarvan er tientallen zijn. Wat is nu
nog de onderscheidende
cultuurhistorische waarde van deze
molen?

Paradoxaal genoeg was het relatief nieuwe begrip immaterieel erfgoed tot nu toe
leidend. De molenwereld tracht het ambacht van de molenaar en de molenmaker
tegen de maalstroom van de tijd in ‘levend’ te houden. Met succes. Terecht is het
ambacht van de molenaar uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. De afgelopen 40
jaar zijn bijna 2000 vrijwillige molenaars opgeleid bij het Gilde van Vrijwillige
Molenaars en bij het Gild Fryske Mounders. Maar wat is de waarde van het

molenerfgoed zélf als categorie historische artefacten? De denkwereld rond het
molenbehoud was tot nu toe vrijwel volledig losgezongen van de zorg voor
andere categorieën erfgoed. Afleesbaarheid van de historische gelaagdheid,
maximaal behoud van historische bouwmassa’s en het behouden in de
authentieke ruimtelijke context zijn hierdoor behoorlijk veronachtzaamd. Het
herziene molenbeleid vertaalt de algemene uitgangspunten van de
monumentenzorg specifiek naar historische molens. Maar hoe moet het nu
verder met de ruim 1200 molenobjecten die als rijksmonument te boek staan?
Zijn deze na decennia los te hebben gestaan van de mainstream
monumentenzorg nog wel allemaal even monumentwaardig? Welke molens zijn
het waard om in de ver(de)re toekomst als rijksmonument gewaardeerd te
blijven? Is de operationeel ingestelde molenwereld wel voldoende toegerust voor
de nieuwe, veel bredere opgave?
Molen De Mars in De Blesse. De
onderbouw van een vroegere
korenmolen was geëvolueerd
tot een maalderijcomplex. Op
de onderbouw is in 1997 een
houten achtkant geplaatst van
een poldermolen en een
molenkap uit Duitsland. De
Mars is vernoemd naar de
huidige eigenaar. Deze in 1997
gevormde molen is ondanks de
afwezigheid van een historisch
gegroeide betekenis
aangewezen als
rijksmonument. Is dat bij
molens als deze terecht?
De huidige opgave van het molenbehoud vraagt om differentiatie van zowel de
waardering van molenbestand zelf als de wijze van omgang met de verschillende
molens. De ene molen bevat weinig historische bouwmassa, maar is uitermate
geschikt om veelvuldig te laten malen. Het andere uiterste is een historisch zeer
gave molen met verstilde sfeer waarmee zo weinig mogelijk moet worden
gedraaid - in een zeldzaam geval nooit - teneinde de historische waarde
maximaal te kunnen behouden. In de meeste molens zal een mengvorm
mogelijk zijn, waarbij de presentatie van immateriële waarden en het behoud
van materiële waarde goed samen kunnen gaan.

Pelmolen Ter Horst in Rijssen
stond er in de jaren 1970 zeer
slecht bij.
Een zorgvuldige restauratie heeft
ertoe geleid dat een historisch
waardevolle molen behouden is
gebleven.
Met de molen wordt regelmatig
olie geslagen.
Behoud van materiële waarde en
de presentatie van immateriële
waarden gaan hier goed samen.

De nieuwe opgave van het molenbehoud brengt nieuwe verantwoordelijkheden
voor de beheerders met zich mee en vraagt nieuwe competenties van hen. Naast
de molenaar is er behoefte aan de erfgoedbeheerder. Hier dient zich tegelijk de
kans aan op een meer integrale benadering van de erfgoedzorg. Wat in het
algemeen opvalt in de monumentenwereld is de enorme versnippering die is
ontstaan tussen organisaties die zich inzetten voor het behoud van kerken,
boerderijen, molens en elke andere categorie erfgoed. Monumentenorganisaties
zijn van nature zeer objectgericht. Juist een meer integrale, gebiedsgerichte
benadering biedt kans om de verhalen die het erfgoed vertelt in samenhang aan
de burgers te presenteren en hen deelgenoot te laten zijn. Daarmee laten we
duidelijker zien, dat wat we nu nog hebben aan erfgoed, een kwestie van toeval
is. Hoe het landschappelijke beeld eruit ziet is vaak ook een toevallige samenloop
van omstandigheden. Met het voortgaan van de tijd is wat we als erfgoed zien
bovendien zeer dynamisch. Het zijn de verhalen die alle snippers erfgoed aan
elkaar koppelen en het verleden via heden met de toekomst verbinden.
De innerlijke tweespalt van het molenbehoud is niet op één manier op te lossen.
Elke afzonderlijke molen heeft zijn specifieke cultuurhistorische waarde en
technische eigenschappen en vraagt daaruit een aanpak op maat. Draaien met
molens was tot nu toe het enige, onbetwistbare doel. Dat recept is over haar
houdbaarheidsdatum heen. Behoud van waardevolle en kwetsbare
cultuurmonumenten vraagt beheersvormen van een heel andere orde. Draaien
kan dan zelfs van ondergeschikt belang zijn. De molenwereld gaat een boeiende
periode tegemoet, waarin de toekomst van de molens wordt bepaald. Duidelijke
keuzen voor de inzet van geld en menskracht zijn nodig. Oude wijn in nieuwe
zakken volstaat niet. Wat dan wel? Enkele ingrediënten:

4M-schema
molenbehoud
geheel als voor
molen kan
samengevat.

waarin het
zowel in zijn
een specifieke
worden

Selecteer wat van waarde is en wat niet
Selecteer naar Engels voorbeeld 100 nationale topstukken (categorie A), 100 tot
200 molens van grote nationale waarde (categorie B) en molens van nationale
waarde (categorie C). Molens zonder monumentale waarde kunnen worden
geschrapt als rijksmonument. Meer aandacht is nodig voor opvolgers van
molens. Nog slechts weinig historische poldergemalen zijn rijksmonument en nog
veel minder historische maalderijen.
Waak voor de zaak
De afgelopen vier decennia werd het molenbehoud bijna volledig door de
overheid aangestuurd. De laatste jaren is er een snelle opmars van
adviesbureaus. Zij dragen echter niet bij aan de versterking van de permanente
beheersstructuur.
Alles van waarde is weerloos; maak de beheerder weerbaar
Bouw aan de permanente beheersstructuur in de vorm van non-profit
organisaties. Niet de markt, maar de derde weg is opgewassen tegen korte
termijn belangen en biedt tegelijk maximale ruimte aan inhoudelijke participatie
van burgers; zie het succes van de vrijwillige molenaar. Nu nog de
erfgoedbeheerder!
Draaien met molens evolueert zo tot het behouden van een collectie
cultuurmonumenten.
Dit artikel is geschreven als afsluiting van de leergang Erfgoedfilosofie (voorjaar
2012) aan de Erfgoedacademie. De Erfgoedacademie is een initiatief van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds:
http://www.erfgoedacademie.nl
Frank Terpstra

Uit ons prentenkabinet
“Zou de foto in de rubriek 'Uit ons prentenkabinet' in Utskoat nr. 150 misschien
ook in de provincie Groningen kunnen zijn? Zo ja, dan zou je moeten zoeken in
de omgeving van Thesinge want daar stond een kluster soortgelijke molens als
op de foto. De ondertorens van die spinnenkoppen waren ook vierkant.
Belangrijk is ook te weten van wie de glasnegatieven zijn. Vaak zijn de
wandelgangen van een molenfotograaf bekend, zoals bijvoorbeeld
van wijlen W.O.Bakker. Die vertoefde buiten de noordelijke drie provincies ook in
Zeeland, Ost-Friesland en Sleeswijk-Holstein. Vaak wordt vergeten wie de
inzenders van de onbekende molenfoto's zijn. Misschien kunnen jullie wat met
deze hint.” Aldus Harmannus Noot uit Haren.
“Helaas is het niet Friesland,” mailt Popke Timmermans ons n.a.v. de foto van
St. Levende Molens met daarop twee onbekenden . “Geen spinnekopmolens of
wipmolens, het lijkt veel meer op een soort edele PETMOLENS.,”aldus Popke die
eraan toevoegt dat het gaat om twee molens van polder "De Troonlanden",
onder Oudendijk (N.H.) nabij Hoorn.
Molenaar Leo Witteman van de Nekkermolen te Wijdewormer herkende de foto
met de beide molentjes als geen ander. Het origineel is in zijn bezit! De
molentjes hadden een vlucht van rond de acht meter en diende voor bemaling
van enkele kleine buitenpoldertjes, de door Popke ook genoemde Troonlanden.
Beide hadden een staart en een vijzeltje en sloegen uit op de voorboezem van
het stoomgemaal van de polder
Beschoot even ten zuidoosten van
Avenhorn en thans nog aanwezig. Zo
te zien liet men deze poldertjes
indertijd gedurende de
wintermaanden onder water staan,
iets wat zelfs voor grotere polders
niet ongebruikelijk was. Uit een
rapport van 1873 over de bemaling
van de polder blijkt dat er toen 31
molentjes aanwezig waren die
tezamen 441 ha bemaalden.
De spinnekopmolenfoto is een
bekende onbekende, maar zijn juiste
standplaats blijft in nevelen gehuld.
Popke Timmermans laat ons weten:
“'Ik ken het plaatje wel, zoek het in
de omgeving van Leeuwarden. Zie
eens naar de vangstok. Dirk
Swierstra zegt het zelfde.” En
inderdaad, dit soort spinnekoppen
met buitenvangstok lijkt zich te
beperken tot het gebied rond
Leeuwarden.
In het volgende nummer hopen we
weer nieuwe onbekenden te
plaatsten.
GDW
Colofon
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