Kwartaalblad van Stichting De Fryske Mole
De Utskoat 169

maart 2018
Pagina 1
en de Vereniging
Gild Fryske Mounders

Agenda
2 april:
6 april:
8 april:
14 april:
21 april:
21 april:
12 mei:
15 mei:
2 juni:

26 juni en 3 juli:

Noord-Overijsselse molendag op de noordelijke Veluwe
ALV van het GFM in Poppenwier
Leeuwarder Open Molendag. Zie www.leeuwardermolendag.nl
Excursie GFM naar Drenthe en Duitsland
Friese Molendag
Officiële opening Houtstad IJlst
Nationale Molendag en jubileum Molenvereniging Sloten
Sluiting kopij nr. 170
Friese Molenaarsdag. De molens van Dokkum, Damwoude en
Broeksterwoude zijn voor molenaars te bezoeken tussen
10.00 en 16.00 uur.
Avondexcursies

Bij de foto’s op de cover
Voorop: De Skarrenmoune van Scharsterbrug op de dag van de feestelijke
ingebruikname. Zie het artikel verderop in dit nummer.(foto Gerben D. Wijnja)
Achterop:Dinsdag 27 februari werd de Hartwerder spinnekop van haar
fundamenten getild om in de werkplaats van De Molenmakers te worden
opgeknapt. Meer hierover in een volgend nummer. (foto Nynke Vellinga)

Van de redactie

Aan kopij geen gebrek momenteel. We hebben veel goed nieuws te melden en
dat gaat voor. Diverse bestuurlijke activiteiten, ontwikkelingen op het gebied van
de POM, de erkenning van het molenaarsambacht door UNESCO en de
ingebruikname van twee molens in de gemeente De Fryske Marren. Daarnaast
een uitgebreid molentechnisch artikel waar de liefhebbers van zullen smullen.
Maar er is nog meer en in het volgende nummer hopen we de andere bijdragen
die zijn blijven liggen op te nemen.
Namens de redactie, Gerben D. Wijnja
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Efkes byprate
Met deze titel wordt u hier elke keer weer bijgepraat over molenzaken
waarmee stichting De Fryske Mole zich bezighoudt. Aan het eind van het
kalenderjaar wordt dat nog eens dunnetjes overgedaan met de
molenaars die malen op de molens van de stichting. Het zijn altijd weer
gezellige avonden met een mooi programma en alle mounders treffen
elkaar daarbij in een ongedwongen sfeer op de bovenzaal van Duhoux in
Wirdum. Het is een soort reünie aan het eind van het jaar.
En dit jaar was dat wel heel bijzonder i.v.m. de erkenning van het
molenaarsambacht door Unesco. Dat werd door het bestuur toepasselijk gevierd
met oranjekoek bij de koffie en in de pauze waren er hapjes bij een drankje.
Kortom, de aanwezigen werden weer eens in de watten gelegd. Maar dat moet
ook gezien worden als een bedankje voor alle inzet. Wat had de stichting moeten
doen zonder al die vrijwillige hand- en spandiensten die de molenaars zich
getroosten.
Uiteraard werd ook stilgestaan bij het overlijden van molenvriend, molenaar en
molenzeilmaker Sipke Koning. Voorzitter Wiepke Schukken vertelde verder over
de vorderingen die zijn gemaakt in het kader van de aanvraag van de POMstatus. Ook het pr-beleid en de website kwamen ter sprake. Zo wil men in 2018
zeker wat doen als Fryske Mole in verband met de Culturele Hoofdstad van
Europa. Waarschijnlijk wordt dit in een ambachtelijk vaatje gegoten. Daarnaast
wil men een database van molenaars aanleggen. Tenslotte haalde hij de
biotoopproblematiek van de gerestaureerde spinnekop De Klaver bij Bolsward
aan. Het is hoe dan ook zaak de situatie ter plekke goed in de gaten te houden.
Penningmeester Barend Potjer sprak zijn zorgen uit over de drukte bij de
aannemers: ”We moeten ervoor zorgen dat de restauraties uitgevoerd kunnen
worden en daarbij moeten we oppassen dat we geen geld kwijt raken.”
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Opgelucht was hij in ieder geval over de € 169.000,- die net op die dag was
overgemaakt om de deelbare roeden op een viertal molens te kunnen laten
vervangen.
Gijs van Reeuwijk hield met technische ondersteuning van Marleen Pennewaard
een presentatie over de molenrestauraties die afgerond werden en die nog op de
rol staan. Achtereenvolgens kwamen De Olifant en de Genezareth Kloosterpolder
ter sprake als zijnde voltooid. De fundering van de Lekkumer molen baart zorgen
en de Hartwerder ondertoren en schroef worden in de werkplaats van de
molenmaker gerestaureerd in 2018.(zie de foto achterop dit nummer) In 2019
komt het gevlucht van de Aylvapoldermolen aan beurt. Verder heeft het
conserveren van de fundering van De Non te Ferwerd de aandacht van het
bestuur en wacht de Jislumer Volharding nog een kleine restauratie. Dit alles
uiteraard naast alle onderhoudsplannen die ook gewoon doorgaan.
En toen was het tijd voor de rondvraag. De bereikbaarheid van Het Zwaantje te
Nijemirdum is slecht en verdient overleg met de eigenaar van het toegangspad.
En dan leeft bij menig molenaar de problematiek rond de watertoevoer. “De
mûnen lizze net allinne oan in hoofdwettergong, mar soms binne it
blubbersleatjes,” aldus Sjerp de Jong. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn
als er 24 molens in de provincie zijn aangesteld als noodbemaling.
Na de pauze kwam Gjalt de Groot als
rasverteller de zaal vermaken met zijn
mooie herinneringen die stuk voor stuk
in fraaie Friese boeken vastgelegd zijn.
Gjalt is bekend als molenaar van de
zelfzwichter in de Hantumermieden en
ook was hij enige tijd voorzitter van
het Gild Fryske Mounders. Hij is nu 72
jaar en liet weten dat “de mûne net
mear konkurrearje kin mei de tiid dy’t
ik ha.” Per 1 januari zal hij het
vangtouw uit handen geven, maar er is

gelukkig een opvolger.
Tot slot mocht Gildvoorzitter Frits Bloem nog een korte uiteenzetting geven over
veiligheidsprotocollen op de molens.
Er werd nadien gezellig nagekaart en wie naar huis ging, hoefde niet
met lege handen over de drempel te stappen. Het bestuur beloonde
haar vrijwilligers met een heerlijk kerstbrood, gebakken
door molenaar en bakker Braaksma uit Oenkerk.
GDW
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Stichting De Fryske Mole door minister
aangewezen als POM
Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap op 26 januari onze stichting De Fryske Mole
heeft aangewezen als professionele organisatie voor
monumentenbehoud (POM-status).
Stichting De Fryske Mole en stichting Alde Fryske Tsjerken zijn de enige
twee organisaties in de provincie Fryslân met deze status. De Fryske
Mole en de Rijnlandse Molenstichting zijn de enige twee
molenstichtingen in Nederland met een POM-status. Wij zijn hier dan
ook bijzonder trots op.
De POM-status is de erkenning van de Nederlandse overheid dat stichting De
Fryske Mole als “grote” monumentenorganisatie haar kerntaak, het in stand
houden van haar rijksmonumentale molens, op een professionele wijze verricht.
De aanwijzing is dan ook een mooie bevestiging van onze visie op het gebied van
instandhouding van de molens in de provincie Fryslân. Deze visie over de
instandhouding van de molens, voor het merendeel gelegen in het
polderlandschap, wordt door velen gewaardeerd.
De POM-status is geen doel op zich geweest, maar een erkenning voor onze
jarenlange inzet. Wij blijven ons de komende jaren richten op een professionele
wijze van restaureren, onderhouden en beheren van onze molens. We doen dit in
goede samenwerking met al onze molenrelaties.
Financieel gezien zijn molens niet de gemakkelijkste bouwwerken om te
onderhouden. Dit kan niet zonder de
financiële steun van derden. Graag
bedanken wij daarom de partijen die ons
hierbij ondersteunen.
Ook voor de komende periode staan
voorbereiding en uitvoering van diverse
restauraties en groot onderhoud gepland.
Verder zal binnenkort voor onze 42
molens een nieuwe SIMsubsidieaanvraag worden ingediend bij
het Rijk. Het in stand houden van ons
waardevolle erfgoed blijft een mooie
uitdaging voor ons, waarbij financiële
steun van overheden, fondsen en
stichtingen onmisbaar blijft.
Wiepke Schukken,
Voorzitter Stichting De Fryske Mole
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Restauratie diverse molens van DFM
Op voorgaande foto ontvangen Fokke Busman en Barend Potjer van DFM een
bijdrage van € 45.000,00 van De Hollandsche Molen / Bank Giro Loterij op het
moment dat de overige bestuurders in Den Haag waren om de POM-aanvraag
toe te lichten aan de POM commissie.
Tweemaal succes op één dag.

Deelbare roeden worden vervangen
Momenteel wordt hard gewerkt aan het vervangen van deelbare roeden aan
diverse molens in Fryslân. Die van Burum en Dronrijp zijn inmiddels voorzien van
een nieuw gevlucht, terwijl de vier van De Fryske Mole elk moment vervangen
kunnen worden. De Olifant van Burdaard kreeg als eerste ooit deelbare roeden.
De andere zijn De Beabuorstermole, de Stienhúster Mûne en de Wynzer Mûne.
De kosten worden vergoed door het Rijk. Bij Blom Opmeer B.V. worden de
roeden voor de vier molens van De Fryske Mole vervaardigd. Begin januari
namen de molenmakers van Kolthof met onze bestuurders alvast een kijkje bij
de productie.
(Foto’s Facebook Kolthof B.V.)
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Hoe het allemaal begon
Als ik wat grasduin in de mappen van mijn computer dan is het eerste wat ik
tegenkom als het over de nominatie gaat een artikel van Ineke Strouken. De titel
is “Immaterieel erfgoed: het Unesco verdrag in de praktijk. Zij geeft als
definitie:
“Immaterieel cultureel erfgoed is levend en dynamisch. Het zijn de
mensen die het erfgoed dragen; zonder hen geen immaterieel erfgoed”.
Het gaat om cultuuruitingen die ze van huis uit hebben meegekregen, die zij zich
eigen hebben gemaakt en die zij op hun beurt aan een volgende generatie willen
overdragen.
Verder op schrijft ze: “Sinds 15 augustus 2012 heeft Nederland er een nieuwe
tak van erfgoed bij: het immaterieel erfgoed. Het is levend erfgoed. Het
beschermen ervan vergt een heel aparte aanpak”.
In 2003 namen de landen die zijn aangesloten zijn bij UNESCO een Conventie
aan om het immaterieel erfgoed te beschermen met als doel de culturele
diversiteit in de wereld te gaan waarborgen.
Nederland tekende dit verdrag op 15 mei 2012 en het ging op 15 augustus
2012 in werking. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN)
voert het verdrag uit. In Nederland hebben we ervoor gekozen het immaterieel
erfgoed te beschermen in de zin van “levensvatbaar houden”.
De verplichting die hier voor Nederland uit voortvloeide is het samenstellen van
de Nationale Inventaris Immaterieel cultureel Erfgoed in Nederland.
Om op deze lijst geplaatst te worden moet aan enkele voorwaarden worden
voldaan: er moet sprake zijn van een lange geschiedenis en er moet een
gemeenschap achterstaan die zijn erfgoedzorg d.m.v. een beschermingsplan wil
opzetten en daartoe ook in staat is. Plaatsing op de Nationale Inventaris levert
vooral erkenning op.
Het volgende document dat ik tegenkom is gedateerd op 7 december 2012. Het
is het document:
“Voordracht plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
erfgoed in Nederland”.
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik amper begreep waar het over ging.
Het was wel duidelijk dat er veel haast bij was. Het bestuur van het GVM had in
de persoon van Bas de Deugd het initiatief genomen en nam de andere Gilden en
DHM daarin mee. De RCE ondersteunde de voordracht in de persoon Jos
Baselmans.
Na telefonisch overleg werd dit door Albert Wester als secretaris en mij als
voorzitter van GFM getekend onder het mom: “Het kan vast geen kwaad!”. Dit
natuurlijk na ruggenspraak met het bestuur GFM.
Als vragen moesten zoal beantwoord worden:
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Wat is de betrokkenheid?
Beschrijving van de traditie
Identificatie van de traditie (korte geschiedenis, verandering in de traditie,
de onderdelen, wat je wilt doorgeven, hoe de kennis van de traditie is
vastgelegd, waaruit het archief bestaat.
- Bescherming: wat de traditie voor ons betekent, waarom jongeren het
zouden willen overnemen, hoe de traditie wordt doorgegeven, welke
knelpunten er bij de overdracht aan de orde komen, hoe wij daarmee om
gaan, wat onzer toekomstvisie is.
- Plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed
Nederland: wat dit voor onze traditie betekent, wat de voordelen zijn, wat
mogelijke nadelen.
- Samenvatting: actie om de traditie levensvatbaar te houden, over de
opleiding, over mogelijke samenwerking, vrijwilligers centraal stellen.
- Bijlagen: sterkte-zwakte analyse, lesbrieven, vermelding websites.
Om verder te kunnen op de ingeslagen weg moet jouw traditie eerst 2 jaar op de
Inventarislijst hebben gestaan. Dus even een rust moment in dit proces.
De aanvraag wordt gedaan door de regering, minister Jet Bussemaker maakt dit
bekend in Amsterdam.
Op 26 november 2015 gaat de trein weer rijden en wel in hoog tempo. Wil jouw
traditie geplaatst worden op Representatieve Lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed
van Unesco dan geldt 31 maart 2016 als deadline. Dus wordt met spoed een
werkgroep samengesteld. Deze bestaat uit personen namens OCW, de RCE,
DHM, de Gilden en het Kennis Centrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).
Albert Wester als toenmalig secretaris en ik (Frits Bloem) als voorzitter
vertegenwoordigen het GFM.
Er volgen nu vele vergaderingen van deze werkgroep o.a. te Utrecht, Arkel en
Arnhem.
Tijdens deze vergaderingen wordt inhoud gegeven aan het dossier. Het dossier
t.b.v. de Inventarislijst vormt een goed uitgangspunt, maar de eisen zijn vele
malen hoger.
Op 25 december 2015 leveren wij namens GFM onze eerste bijdrage in.
In de werkgroep wordt veel gediscussieerd om één en ander zo scherp en helder
mogelijk te formuleren.
Een pré is dat wij de teamleider van het KIEN, de heer dr. Albert van der
Zeijden, in ons midden hebben. Hij is lid geweest van de betreffende Unesco
commissie en kent het klappen van de zweep wat betreft de samenstelling van
het dossier.
Ondertussen wordt er door de 2 medewerkers van de Amsterdamse Filmstichting
gewerkt aan een 10 minuten durende film. Albert en ik weten de handen op
elkaar te krijgen om onze leerlinge Christa Bruggenkamp uit Witmarsum daar
een prominente rol in te geven. Zij verenigt drie wensen voor de film: vrouw,
jong en visie op de toekomst.
“Letters of Consent” moeten worden opgesteld. Dit zijn steunbetuigingen uit de
gemeenschap. Ook worden er een aantal foto’s geselecteerd. Allemaal
onderdelen waaruit het dossier moet bestaan.
Zo halen we al overleggende, schrijvende, filmende tijdig de deadline van 31
-
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maart 2016.
Dan is het afwachten. We hebben samen een uiterste inspanning gepleegd.
We komen in deze periode nog wel een aantal keren bij elkaar om bepaalde
acties rond de nominatie te bespreken. Voorbeelden hiervan zijn: wie gaan er
naar Zuid-Korea (waar de Unesco commissie bijeenkomt), hoe gaan we om met
het waarborgen van een aantal uitgangspunten enz.
Nu is het echte wachten begonnen.
In juli/augustus 2017 komt er een eerste positief signaal: het dossier is technisch
op orde! Dit betekent zo veel als: het voldoet aan alle eisen. Dit geldt voor de
tekst, de film, de Letters of Consent en de foto’s. Gezien de nauwgezetheid van
één en ander al een mooie prestatie.
Half november 2017 opnieuw een belangrijk bericht: er ligt een positief advies.
Let wel het is slechts een advies.
Omdat we weten dat het Intergouvernementele Comité van het UNESCO verdrag
in de periode 6 t/m 10 december bijeenkomt in Zuid-Korea, reizen 4
vertegenwoordigers van de Gilden en DHM af naar Zuid-Korea. Christa
Bruggenkamp vertegenwoordigt het GFM.
Donderdag 7 december, ’s morgens 7 uur onze tijd, komt het vreugdevolle
bericht: het ambacht van molenaar op wind- en watermolens is geplaatst op de
Representatieve Lijst van het UNESCO Verdrag inzake de bescherming van
Immaterieel Cultureel erfgoed en kreeg als waardering het predicaat:
VOORBEELDIG! Dit laatste betekent dat het voor anderen als voorbeeld wordt
gesteld.
Het is de eerste voordracht door Nederland. De molens gaan in de vreugd.

Onze vertegenwoordigers in Zuid-Korea. V.l.n.r. Riet de Leeuw, Christa Bruggenkamp,
Hub van Erve, Bas de Deugd en Wouter Pfeiffer
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Namens de delegatie doet Christa Bruggenkamp als vertegenwoordiger
van GFM hieronder verslag van haar ervaringen
Het was al een leuke ervaring om mee te mogen werken aan de film voor het
nominatiedossier en dan krijg je ineens de vraag om het Gild Fryske Mounders in
Zuid-Korea te vertegenwoordigen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken.
Mijn familie was in eerste instantie iets minder enthousiast, helemaal toen ik “in
het kader van nu we er toch zijn” besloot om er nog twee dagen Seoel aan vast
te plakken. Zondag 3 december vertrok het vliegtuig naar Jeju, met een overstap
in Seoel van Incheon International Airport naar Gimpo International Airport. Het
vervoer tussen beide vliegvelden en van Jeju Airport naar het hotel werd door
Unesco gefaciliteerd.
In het hotel ontmoette ik Hub van
Erve, Bas de Deugd en Wouter
Pfeiffer en al vrij snel werd mij
duidelijk dat het met dit
gezelschap een hele gezellige
week moest gaan worden.
Dinsdagochtend zijn we even
gaan kijken bij het International
Convention Center, om de sfeer te
proeven van de 12th Session of
the UNESCO Intergovernmental
Committee for the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage
Aansluitend hebben we een molen
safari gedaan. Bij een van de
tempels ontdekten we een
Koreaanse kantsteen, de
basaltsteen is

hoogstwaarschijnlijk gewonnen op het vulkanische
eiland zelf. Dit type steen is ook gebruikt voor de
Dol hareubangs. Dit zijn de zogenaamde jangseung,
goden die het dorp beschermen tegen demonen en
brengers van vruchtbaarheid.
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In de tuin van het Lotte Hotel Jeju hebben we
vol verwondering staan kijken naar een drietal
niet kruibare molens. De molens konden
tijdens ons bezoek helaas niet draaien, omdat
het met windkracht 2 à 3 te hard waaide.
Dat ze in Korea gek zijn op molens werd mij al
duidelijk op het vliegveld van Jeju. Hier viel

mijn oog namelijk op de folder met de vrolijke molens van het Namjeju Pension.
Ook het Believe It Or Not Museum speelt zich in de kijker, met de plaatsing van
molens op het dak.De molensafari hebben we afgesloten met een chocolade
workshop bij Chocolate Land, die ene molenbonbon maakte de tour toch wel

compleet. Woensdagochtend zijn we
direct na het ontbijt naar het
conferentiecentrum gegaan. De mannen
trokken hier zeker de aandacht: Hub met
molenstropdas en Wouter en Bas op
klompen, die ook even gepast werden
door o.a. Iranese en Noorse
vertegenwoordigers, wat hilarisch was!
Helaas is de vergadering deze eerste dag
uitgelopen door discussies en mochten
we donderdag weer terugkomen.
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Na heel veel gewacht te hebben was het dan
donderdagmiddag eindelijk zover. The Craft of the
Miller werd na goedkeuring en met een officiële
hamerslag op de lijst geplaatst. Hierna kregen we
twee minuten om een dankwoord uit te spreken. Een
groot applaus volgde en in no-time stonden heel veel
vertegenwoordigers bij onze tafel in de rij om ons te
feliciteren. Met dit prachtige nieuws zijn we weer
teruggegaan naar het hotel. Vanaf dat moment
stonden alle telefoons roodgloeiend, maar pas na het
officiële persmoment konden wij hierop reageren.
Tijdens het officiële persmoment in de Krijtmolen
hebben we via face-time gebeld.
Op dat moment dacht ik terug aan zondag, de dag
van vertrek, toen ik op Schiphol de vraag kreeg:
‘Molenaar??? bestaat dat nog?’ Een ding is zeker:
sinds 7 december weet iedereen dat de molenaar niet
is uitgestorven! Met een grote glimlach en vol adrenaline heb ik die nacht een
deel van de regionale en landelijke persberichten gelezen. Een kort nachtje kan
ik je vertellen.
Via social media ontving ik berichten van molenaars uit het hele land.

Bijeenkomst op D’Admiraal te
Amsterdam
Deze taart werd aangesneden tijdens de bijeenkomst op
D’Admiraal te Amsterdam Daaronder een blik in de zaal van
d’Admiraal

Ook op donderdag 7 december kwamen de deelnemende
organisaties bij elkaar op krijtmolen d’Admiraal te
Amsterdam. Hier wordt een persmoment georganiseerd.
Ook worden enkele films vertoond: de dossier film, een
film met molens en hun molenaars verspreid over heel
Nederland en de film van het examen van
Marc Kramer op molen ’t Lam te
Woudsend. Er zijn plm. 80
vertegenwoordigers uit de molenwereld
aanwezig. De provincies trakteren op iets
lekkers bij de koffie. Wij hadden 2 grote
suikerbroden meegenomen. Om 12.00
uur wordt er lunch aangeboden door
OCW.
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Ook krijgen de 4 voorzitters de gelegenheid een korte speech te houden. Ze
maken melding van het feit dat dit de samenwerking erg goed heeft gedaan
Voorzitter Frits Bloem van het GFM aan het woord
tijdens het persmoment in Amsterdam op 7
december 2017.

Zo is de marge van de werkgroep vergaderingen
geregeld dat de 4 voorzitter elkaar 2 x per jaar
ontmoeten. Op de agenda staan vaste punten
als veiligheid en borgingthema’s uit het dossier.
(zie verder). De erkenning van het Friese
diploma door het GVM is ook zo’n feit dat is
geregeld. Kortom: je kunt zeggen dat de
waardering, het respect naar elkaar en ook de
erkenning goed voor elkaar is. Dit kan voor de
toekomst alleen maar meer winst opleveren.
Dit alles leidt ertoe dat er een feestelijke
stemming heerst!
Tijdens onze aanwezigheid aldaar word ik om 12.00 uur geïnterviewd door Tiete
Sijens van Omrop Fryslân. Bij thuiskomst door een journalist van het Friesch
Dagblad. Ook heeft de Omrop een reportage gemaakt op molen De Rat te Drylts.
De NOS besteedde er ook enige aandacht aan. Net zoals het dagblad Trouw. Dus
over belangstelling niet te klagen.

Wat betekent plaatsing nu voor de molenaars?
Met de plaatsing maakt de Nederlandse overheid zich sterk om samen met de
Gilden het ambacht van molenaar voor de toekomst te behouden.
Plaatsing levert extra aandacht op.
Het molenaarsambacht wordt er figuurlijk door in het zonnetje gezet. Het geeft
naast de erkenning van het ambacht een steun in de rug voor het vele werk dat
er wordt verzet. Het verhoogt het bewustzijn dat een molen niet zonder
molenaar kan. Ook vestigt het de aandacht op de belangeloze inzet van al die
vrijwilligers. En tenslotte:
De UNESCO erkenning is door de regering aangevraagd. Die erkent daarmee
dus het belang van het ambacht en zal dus ook een bijdrage moeten leveren tot
het voortbestaan van het ambacht!!
Op deze wijze hopen we ook de kennis en vaardigheden voor de toekomst te
behouden.
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Schept plaatsing ook verplichtingen?
Ja ook dat. Als Gilden en DHM zijn we volgens het dossier gehouden aan een
aantal zgn. safegarding maatregelen. Maatregelen om voor de nodige borging te
zorgen. Hier voor jullie op een rijtje gezet:
-

Werving molenaars en instructeurs/leermeesters
Het op niveau houden van de opleiding
Werken aan educatie op scholen
Het verzorgen voor de nodige promotie en voorlichting
De veiligheid op de molen garanderen
Verbinding materieel en immaterieel erfgoed
Het beleggen van een internationale conferentie.

Mij dunkt dat we uit Fryslân hier een geëigende bijdrage aan kunnen geven.
Dit hele verhaal inspireerde oud molenaar Gerda den Os tot het volgende lied,
waar onze penningmeester op zijn beurt een Friese variant op maakte:
Liedje ( op de melodie van “Jingle
Bells”)

Lietsje ( op de wize fan “Jingle Bells”)

Molenaar, molenaar, o wat is het fijn
om nu hier in Nederland een
molenaar te zijn .

Mûnder, mûnder, o wat is it moai
om hjirre yn Nederlân in mûnder te
wêzen.

Molenaar, molenaar , o wat is het
goed ,
niet gedacht, niet verwacht, we zijn
nu erfgoed.

Mûnder, mûnder, o wat is it goed
nea tocht, nea ferwachte wy binne no
erfgoed.

Al is’t immaterieel, dat deert ons niet
te veel,
we hebben toch een zwak voor ons
molenvak.
Erkenning doet ons goed en geeft ons
ook weer moed
om als fiere molenaar te malen voor
elkaar .
Molenaar, molenaar, Unesco vindt ons
goed,
We malen nu voorbeeldig op ons
mooie erfgoed.
Molenaar, molenaar, wat is dat een
feest.
Ik ben nog nooit als molenaar zo blij
als nu geweest.

Al is 't ymmaterieel dat seit ús net sa
folle
wy hawwe dochs in swakte foar ús
mûnefak
Erkenning docht ús goed en jout ús ek
wer moed
om as fiere mûnder te meallen foar
inoar.
Mûnder, mûnder, Unesco fynt ús goed
Wy mealle no foarbyldich op ús moaie
erfgoed.
Mûnder, mûnder, wat is dat in feest.
Ik ha noch nea earder as mûnder sa
bliid no west

Gerda den Os (oud-molenaar)
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De plaatsing was voor
prinses Beatrix als
Beschermvrouwe van De
Hollandsche Molen reden
ons van harte te
feliciteren met dit
heuglijke feit. Zie hier
haar telegram:
Met dit verslag hopen
we jullie een goede
indruk te geven over
de plaatsing van ons
prachtig
molenaarsambacht op
de Representatieve
Lijst Immaterieel
Erfgoed van Unesco.
Vanaf deze plaats
ook allen TIGE
LOKWINSKE en veel
plezier er mee!

Frits Bloem,
voorzitter Gild Fryske
Mounders
Christa Bruggenkamp, vertegenwoordiger Gild Fryske Mounders in Zuid-Korea
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Uitnodiging Openbare Voorjaarsvergadering
vrijdag 6 april 2018 om 20:00 uur
De Trilker (www.detrilker.nl) Marsherne 2, 9013 CG Poppenwier

Agenda
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Ingekomen stukken
4.
Vaststellen notulen najaarsvergadering 3 november 2017
5.
Vaststellen jaarverslag 2017
6. Penningmeester
 Jaarverslag 2017
 Verslag kascommissie (Jet Sandberg en Frank Terpstra)
 Benoemen reservelid kascommissie
7. Jeugdcommissie en jaarverslag 2017
8. Opleidingen
 Jaarverslag 2017
 Stand van zaken
 Mededelingen uit de leermeestersvergadering
 Uitreiking diploma’s periode november 2017 – maart 2018
9. Nieuws uit de PR-commissie De Fryske Mole en Gild Fryske Mounders
10. Rondvraag
Pauze
11. Christa Bruggenkamp vertelt
over haar reis naar Zuid-Korea
Het molenaarsambacht is op 7
december 2017 ingeschreven op de
Representatieve Lijst van immaterieel
cultureel erfgoed van de mensheid bij
UNESCO. Deze internationale erkenning
betekent een grote impuls voor het
molenbehoud, nu en in de toekomst.
Het zijn immers de molenaars die de
molens letterlijk tot leven brengen en
ze zo bestaansrecht geven in de huidige
samenleving.
12. Sluiting
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Verslag Openbare Voorjaarsvergadering
vrijdag 3 november 2017 in De Trilker te Poppenwier
Aanwezig: 85 personen tekenden de presentielijst
Afwezig met kennisgeving: Symen Bouma, Mathys Brouwer, Leo Daane, Evert
Dam, John Hutchinson, Hanneke van der Mei, Jan Pattje, Stijn Pollmann,
Christine Priestnall, Jack Russchen, Jan Terpstra, Johannes Vuijk, Berry Weber en
Bernhard IJskes
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij is
verheugd over de volle zaal met aanwezigen. Er is een speciaal welkom voor de
onlangs geslaagde molenaars Andries Polet, Willem Kiewiet, Sikke Hoekstra en
Wigle van der Meer, voor de spreker van vanavond Jippe Kreuning en voor de
secretaris van het GVM, Tom Kreuning (vader van ..) De voorzitter staat stil bij
het overlijden van Sipke Koning op 3 oktober jl. Jannie Koning bedankte vandaag
via de voorzitter voor alle steun die zij heeft ontvangen, met name bij de
crematie op 9 oktober. Verder zei ze dat vandaag de eerste nieuwe zeilen zijn
voorgelegd zonder Sipke. De zeilmakerij wordt voortgezet door de familie.
2.
Mededelingen
a.
Het molenaarsambacht is genomineerd voor de representatieve lijst van
het Unescoverdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed.
Voor Nederland is dit de eerste voordracht. In december vindt te Zuid-Korea de
beoordeling van de inhoud van het dossier plaats. Dan wordt ook bekend of de
nominatie gehonoreerd worden. Plaatsing betekent een internationale erkenning
van maatschappelijke, culturele en economisch waarde van het ambacht. Het is
een stimulans tot wereldwijd delen van kennis. DHM, het GVM, GFM en het AKG,
RCE, OCW hebben o.l.v. het KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland) constructief samengewerkt aan de totstandkoming van het
nominatiedossier. Het bijbehorende borgingsplan met o.a. aandacht voor werving
en opleiden zal er voor moeten zorgen dat het ambacht van molenaars voor de
toekomst behouden blijft.
De Nationale Molendag (2e zaterdag in mei) zal in het teken staan van het
immaterieel erfgoed.
Het GFM wordt van 5 tot 9 december in Zuid-Korea vertegenwoordigd door
Christa Bruggenkamp uit Witmarsum. Christa speelt ook een prominente rol in
de bij het dossier behorende film.
b.
Open Dag
Op zaterdag 9 september werd de wervingsdag gehouden. Via een zo uitgebreid
mogelijke media-aandacht (o.a. Omrop Fryslân, dagbladen, weekbladen en
gebruik social media) en de medewerking van plm. 45 molenaars/leermeesters
heeft het Gild het ambacht op positieve wijze onder de aandacht gebracht. De
opbrengst van deze wervingsdag komt aan de orde bij agendapunt 7.
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c.
De werkgroep Veiligheid op de molen bestaat uit drie personen. Zij hebben
de mogelijkheid om expertise in te winnen wanneer dit nodig blijkt. De
werkgroep houdt zich bezig met:
o
Het calamiteitenplan: ligt nu ter inzage bij de besturen
o
Het protocol bezoekers
o
Veiligheid rond het gevlucht
Tenslotte bedankt de voorzitter iedereen voor alle inzet gedurende de afgelopen
periode.
3.

Ingekomen stukken - Er zijn geen ingekomen stukken

4.
Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 31 maart 2017
Johannes Kooistra vraagt naar het antwoord van het bestuur op zijn mail over
veiligheid. Het bestuur neemt dit mee en handelt het af na de eerstvolgende
bestuursvergadering. Het stuk Veiligheid wordt door Frits ingebracht tijdens het
voorzittersoverleg. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de
secretaris.
5.
Penningmeester
Begroting 2018. Er is € 5000 ontvangen voor lesmateriaal opleiding molenaars.
Dit bedrag wordt ingezet voor het vernieuwen van drie bestaande lesboeken.
Op pagina 2 staat het financiële overzicht van 2013-2017. Dit als achtergrondinformatie met het oog op een mogelijke toekomstige contributieverhoging.
Stef Mensinga: Hoe verhoudt zich pagina twee tot het aantal leden van de
vereniging? Rozenga: dit ligt steeds rond een kleine 280 leden.
Johannes Kooistra: in 2016 zijn er geen uitgaven voor De Utskoat. Dat klopt, in
dat jaar is geen rekening van De Utskoat ontvangen. Deze kwam begin 2017
binnen.
Er wordt gevraagd naar het verschil in de opbrengst van het ledengeld. Dit heeft
te maken met het tot op heden uitblijven van de contributiebetaling van een
aantal leden.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn toelichting en voor het
beantwoorden van de vragen.
6.
Jeugdcommissie
Frank van Onna laat door middel van een powerpointpresentatie (PPT) zien waar
de jeugdcommissie mee bezig is sinds april 2017.Er zijn diverse schoolbezoeken
op een aantal molens geweest. Het bestaande lesmateriaal:
●
De dvd die beschikbaar gesteld is door de Hollandsche Molen.
●
De leskist
●
De jeugdcommissie heeft een presentatie gemaakt. Frank laat een
voorbeschouwing zien. Vormgever: Arjan Reekers. Ideeën komen van Jan Huls.
De PPT is gereed en beschikbaar en voorzien van een handleiding. Inschrijven
kan vanavond. Bij gebruik graag de ervaringen met de jeugdcommissie delen.
7.

Opleidingen
Mededelingen uit de leermeestersvergadering. Ruurd Jakob Nauta krijgt
het woord. Berry Weber is gestopt als molenaar en als leermeester op Penninga’s
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molen. Johannes Kooistra is nu leermeester op deze molen. Edo Werkman gaat
samenwerken met Rolf Dijkema op de molen te Surhuisterveen. Ruurd Jakob laat
weten dat er momenteel 32 leerlingen in opleiding zijn. Over de wervingsactie
2017 Aangemeld voor proeflessen:
11
Verdeeld over lesmolens:
7
Inmiddels in opleiding:
4
Nog mee in overleg/overweging:
5
Afgehaakt:
2
Er hebben 45 molens meegedaan aan deze wervingsactie.
Examens 2017
Tot nu zijn negen molenaars gediplomeerd. Voor de rest van 2017 worden er één
tot drie examens verwacht. Op 11 november doet Marc Kramer examen. Hem
wordt succes toegewenst.
Uitreiking diploma’s periode april – oktober 2017: De leermeesters delen de
diploma’s en de felicitaties uit aan de geslaagden.

Datum

Leerling

Leermeester

Gecommitteerden

Leermolen

27 mei
2017

Andries Polet

Clemens
Brouwer

Jaap van Driel
enJob Koehoorn

De Verwachting
Hollum

27 mei
2017

Willem Kiewiet

Clemens
Brouwer

Jaap van Driel
en Job Koehoorn

De Verwachting
Hollum

7 oktober Sikke Hoekstra
2017

Sjerp de
Jong

Jaap van Driel
en Yolt IJzerman

Victor Wanswerd

7 oktober Wigle van der
2017
Meer

Sjerp de
Jong

Jaap van Driel
en Yolt IJzerman

Victor Wanswerd

8.
Evaluatie Fryske Mûnedei 22 april 2017
Gilbert IJsselmuiden krijgt het woord. Hij heeft veel positieve reacties en een
paar negatieve reacties ontvangen die betreffen de datum in april. Deze ligt
relatief dicht bij de Nationale Molendag. Gilbert stelt voor dat in april 2018 de
volgende Fryske Mûnedei wordt georganiseerd. De ALV steunt dit plan met
applaus. Over de distributie van de posters wordt nog nagedacht. Gilbert
adviseert veel gebruik te maken van (social) media om de Fryske Mûnedei te
promoten.
9.
Open dag in het kader van de wervingsactie op 9 september 2017
Zie agendapunt 7.
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10. Nieuws uit de PR-commissie De Fryske Mole en Gild Fryske
Mounders
Op dit moment is er geen nieuws te melden.
11.

Rondvraag
Gerben Wijnja: Boek Molenleven in Rijnland in de aanbieding.

Gerben: Met het oog op de aankomst van Sinterklaas in Dokkum op 18
november: wat is de rol van de Dokkumer molens tijdens deze intocht?
Gerben: de sluiting van het inleveren van kopij voor De Utskoat is dit
weekend. Zijn er activiteiten op de molens met oud en nieuw? Graag vanavond
doorgeven aan Gerben Wijnja.
Rolf Dijkema vraagt naar de presentielijst. Met deze lijst komt in beeld
hoeveel aanwezigen de vergadering bijwonen. De lijst wordt bewaard in het
digitaal archief.
Jaap Tiedema: 26 november: uitnodiging gemeentelijke molendag in
Súdwest-Fryslân.
Er is een vraag over het gebruik van de leskist. Hiervoor kan Frank van Onna
worden benaderd.
De voorzitter roept Martin de Jong naar voren. Martin stopt met de
organisatie van de molenaarsdagen. Als dank voor zijn inzet krijgt hij een pakket
met Friese producten aangeboden. Er wordt gezocht naar een opvolger voor
Martin.
Pauze
12.
Lezing
Presentatie door Jippe Kreuning: Molens in Iran/Perzië. Jippe is in de afgelopen
periode tweemaal in de regio’s Iran/Perzië geweest om daar nog bestaande
Perzische wind- en watermolens te onderzoeken en heeft daar verschillende
molens bezocht. Het type windmolen in die regio verschilt op heel veel manieren
met de molens die wij kennen. De molens aldaar vinden hun oorsprong ook een
stuk eerder dan de molens bij ons. Jippe vertelt in woord en met beeld over deze
zeer bijzondere molens die een oude historie kennen. Ook de ondergrondse
rivieren en hoe deze benut worden, zijn een fenomeen.
Na de presentatie bedankt de voorzitter Jippe voor zijn boeiende lezing en
overhandigt hem een pakket met Friese producten.
13.

Sluiting
Om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. Van de mogelijkheid om
na te praten wordt ruimschoots gebruik gemaakt.
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Jaarverslag 2017 Gild Fryske Mounders
UNESCO nominatie van het molenaarsambacht voor de internationale
lijst van immaterieel erfgoed
Voorzitter Frits Bloem en voormalig secretaris Albert Wester zaten namens het
GFM in de werkgroep die de aanvraag heeft voorbereid. Zij hebben hier een
aantal jaren veel tijd en energie in gestoken. De algehele leiding was in handen
van Albert van der Zeijden, werkzaam bij KIEN: Kenniscentrum Immaterieel
Erfgoed Nederland.
Door het GFM werd Christa Bruggenkamp afgevaardigd naar Zuid-Korea om de
bekendmaking bij te wonen. Begin december kwam het Intergouvernementeel
Immaterieel Erfgoed Comité bijeen in Zuid-Korea en op 7 december kwam het
verlossende woord, namelijk dat het molenaarsambacht is ingeschreven op de
representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid bij UNESCO.
Deze internationale erkenning betekent een grote impuls voor het molenbehoud,
nu en in de toekomst. Het zijn immers de molenaars die de molens letterlijk tot
leen brengen en ze zo bestaansrecht geven in de huidige samenleving.
De uitkomst te Zuid-Korea was voor het bestuur van het GFM reden om alle
leden via de e-mail te informeren over de uitkomst met het verzoek aan de
molenaars de molen in de vreugdestand te zetten gedurende een drietal dagen.
Aan dit verzoek werd door veel molenaars voldaan.
Op 7 december stuurde prinses Beatrix een telegram met felicitaties aan de
Hollandsche Molen. Dit telegram is doorgestuurd aan de leden van het GFM. Op 7
december was er eveneens een persmoment in molen d’ Admiraal te
Amsterdam-Buiksloot. Naast de voorzitters van de Gilden en DHM waren er ook
80-tal molenaars aanwezig.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2017 vier keer. Ook werden er twee algemene
ledenvergaderingen belegd, te weten in het voorjaar op 31 maart en in het
najaar op 6 november. Sinds dit jaar maken de bestuursleden gebruik van de
Whatsapp, een mooi, snel en handig communicatiemiddel, zodat er ook
tussentijds contact- en overlegmomenten mogelijk zijn. Hier werd dankbaar
gebruik van gemaakt.
Veiligheid op de molen
De werkgroep Veiligheid, geïnitieerd door De Hollandsche Molen, is bezig met het
ontwikkelen van zaken op het gebied van veiligheid. Calamiteiten-plan,
afscherming gevlucht en bezoekersprotocol zijn de eerste items die aan de orde
komen. Het ongevallen actieplan bevat een beknopte handleiding voor
belanghebbenden die betrokken zijn bij ernstige incidenten op of rondom een
molen. Het is opgesteld in opdracht van de vier partijen die samenwerken op het
gebied van veiligheid op molens:
Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG)
Het Gild Fryske Mounders (GFM)
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM)
Vereniging De Hollandsche Molen (DHM)
Frits Bloem neemt de honneurs voor het GFM waar via het voorzittersoverleg van
de 4 genoemde partijen.
Het concept Calamiteitenplan is onder de aandacht van het bestuur geweest. Het
bestuur heeft de werkgroep meegegeven de eigenaren van molens ook mee te
nemen bij dit actieplan.
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Wervingsactie
Langzaamaan daalt het aantal leerlingen, reden voor het bestuur een
wervingsactie te organiseren. De laatste vond drie jaar geleden plaats.
Regionale en provinciale dagbladen werden aangeschreven, de social media werd
aangewend, alles met het doel de wervingsactie onder de aandacht te brengen.
Omrop Fryslân droeg een steentje bij door een radio-interview met de voorzitter
te houden en op de wervingsdag zelfs tv-opnames te maken op De Hoop te
Holwerd. Het uiteindelijke resultaat van de wervingsactie op Open
Monumentendag op 9 september was een tiental aspirant leerlingen dat zich
aanmeldde.
Subsidieaanvraag Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
December 2016 kreeg het GFM een subsidie toegekend van de RCE. Het bestuur
heeft na rijp beraad besloten deze subsidie in te zetten voor:
- De Fryske mûnebegrippen. Update van het huidige boek van de hand van Sjerp
de Jong en - Moderniseren huidig lesmateriaal (Jan Hofstra)
Vrijwilligers
Ook in 2017 zijn er weer vele vrijwilligers actief geweest op molens, in
commissies, in werkgroepen, in overleggen en in het bestuur. Samen zorgen zij
ervoor dat alle zaken rond het Gild Fryske Mounders worden geregeld. Al deze
vrijwilligers willen wij hartelijk bedanken voor hun inzet.
Adverteren op molenaarworden.nl
De website van het GFM wordt goed bezocht. In 2017 heeft een aantal
adverteerders aangegeven opgenomen te willen worden op de site. Ondertussen
worden de technische mogelijkheden onderzocht. In 2018 vindt de definitieve
plaatsing op de website plaats. Via de site geven de adverteerders
naamsbekendheid aan hun bedrijf en de relatie met de molenwereld en kan het
GFM inkomsten genereren. Martin de Jong werd voor zijn jarenlange inzet tijdens
de ALV van 6 november hartelijk bedankt.
Friese Molenaarsdag 25 maart
Ook in 2017 organiseerde Martin de Jong een Friese Molenaarsdag. De
organisatie was voor de laatste keer in handen van Martin. Gelukkig diende zich
een opvolger aan en wel in de persoon van Harmen Zwart. De molens zie
bezocht konden worden waren gesitueerd rond Workum: Ybema’s Molen en de
Nijlannermole te Workum, Nijhuzumermolen /Monnikenburenmolen te Nijhuzum,
De Snip en de Amerikaanse windmotor De Skar in It Heidenskip.
Friese Molendag 22 april
Voor het eerst in de geschiedenis werd de Friese Molendag gehouden in april. Na
verschillende rondvragen en de poll leek het de werkgroep zinvol om gehoor te
geven aan de meerderheid om een andere maand en datum te nemen voor de
Friese Molendag zodat deze dag niet in de schaduw staat van een ander landelijk
evenement. Organisatie van deze dag was in handen van de werkgroep onder
leiding van Gilbert IJsselmuiden.
Molenexcursie 6 en 20 mei
Jaap Tiedema en Ruurd Jakob Nauta organiseerden in 2017 voor de laatste keer
de jaarlijkse excursie. De uitzetter van deze twee bestond uit maar liefst twee
keer een excursie naar het Rijnland. Belangstellenden gingen met eigen vervoer
naar Warmond, alwaar een rondvaartboot klaar lag om de gasten te vervoeren.
Beide zaterdagen was Jan Hofstra met zijn indrukwekkende kennis aanwezig om
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tekst en uitleg te geven over het gebied en over de molens die daar staan en
stonden. Hij had de molenaars in maart al warm gemaakt tijdens de Algemene
Ledenvergadering. Beide excursiedagen waren volgeboekt en meer dan de
moeite waard. Tijdens de eerste excursie werd Jaap en Ruurd Jakob op gepaste
wijze hartelijk bedankt voor de jarenlange organisatie.
Avondexcursies 20 en 27 juni
De volgende poldermolens waren op 20 juni in het programma opgenomen:
Tochmaland te Kollum en Westermolen te Kollumerpomp
En op 27 juni: Beabuorstermole te Tjerkwerd en Lonjé te Bolsward
We kunnen terug kijken op geslaagde excursies, waarvan de organisatie in
handen was van Frits Bloem en Ruurd Jakob Nauta.
Geslaagden:
Tien leerlingen slaagden voor het diploma vrijwillig molenaar, te weten (in
chronologische volgorde):
Hilko Hofstra
Wim Rietdijk
Sybren Abma

Willem Kiewiet
Andries Polet
Wigle van der Meer

Niels van der
Linden
Marc Kramer

Sikke Hoekstra
Dick Steenwijk

Leermeesters in 2017
Naam molen

Naam leermeester(s)

De Phenix Marrum/De Hoop Holwerd

Sije Hoekstra

‘t Lam Woudsend

Cees Notenboom

Victor Wânswert

Sjerp de Jong

De Weijert Makkinga

Nico Meinsma

De Rat IJlst

Simon Jellema

De Hoop Stiens/Steenhuister Stiens

Johannes Vuijk

De Phenix Hollum/De Verwachting
Hollum Am.
De Grote Mole Broeksterwoude/
Koartwald Surhuisterveen
Schalsumermolen Schalsum

Clemens Brouwer

De Ondernemening Witmarsum

Dick Sandberg

Nijlanner Mole Workum

Jaap Tiedema

Penninga's molen Joure

Johannes Kooistra

Welgelegen Heerenveen

Jan Looijenga

Windlust Burum

Tjerk van der Veen

Rolf Dijkema

Berry Weber
Jan Sinnema

Edo Werkman

Durk Piersma
Henk Brandsma

Marco Hiemstra

Aantal leden op 31 december 2017: 262; Aantal donateurs: 20
Samenstelling bestuur
Frits Bloem – voorzitter
Henny Vlasma - secretaris
Johannes Rozenga – penningmeester Ruurd Jakob Nauta (opleidingscommissaris)
Frank van Onna (jeugdcommissie)
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Jaarverslag
jeugdcommissie 2017
De jeugdcommissie van het GFM is
het afgelopen jaar 2 maal bij elkaar
gekomen. Tijdens deze
bijeenkomsten wisselen de
aanwezige hun ervaringen met
elkaar uit welke zij hebben
opgedaan tijdens het geven van
gastlessen op scholen dan wel het
ontvangen van jeugd op de molen.
Tijdens het afgelopen jaar zijn er
zowel via de jeugdcommissie als op
eigen initiatief meerdere geslaagde
acties geweest om de schoolgaande
jeugd uit de onderbouw te
informeren over het cultureel
erfgoed welke wij als molenaars van
het GFM mogen beheren. Er zijn
gastlessen gegeven en er is
praktisch onderricht verzorgd op de
molens, een prachtig resultaat.
De jeugdcommissie bestaat
momenteel uit een 10 leden. Voor
het uitdragen van het jeugdbeleid is
er een CD en een map met
informatie samengesteld en
uitgedeeld aan de leden.
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan
het samenstellen van een Power
Point Presentatie. Deze presentatie
kan worden gebruikt voor het geven
van gastlessen tijdens een bezoek
aan de scholen. De presentatie is
inmiddels gereed en beschikbaar
gesteld aan verschillende
belangstellenden.
Behalve een presentatie is er
eveneens een rijkelijk gevulde les
kist beschikbaar welke kan worden
gebruikt bij het geven van
presentaties.
Rest mij een ieder die het afgelopen
jaar een bijdrage heeft geleverd aan
het uitdragen van het jeugdbeleid
heel hartelijk dank hiervoor te
zeggen en dat de jeugdcommissie
ook in 2018 weer een beroep op
jullie mag doen.
Frank van Onna , Jeugdcommissie
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Excursie GFM 2018 naar Drenthe én Duitsland
Het is bijna zover! Zaterdag
14 april vindt de jaarlijkse
busexcursie van het GFM
weer plaats. Deze editie
reizen we naar Drenthe én
Duitsland. We hebben
geprobeerd er een zeer
gevarieerde excursie van te
maken. Wat betreft de
molentypen is dat zeker
gelukt.
Qua functie zijn het allen
korenmolens. Er wordt een
bezoek gebracht aan een
stellingmolen, "ein Galerie
Holländer", "ein
Bockwindmühle", "ein
Kokerwindmühle" én een
heuse watervluchtmolen!!
De eerste molen die we bezoeken is molen "Zeldenrust" te Zuidbarge. Deze
molen is gebouwd in 1857 met onderdelen van een oliemolen uit Emmen. Het
bovenwiel is afkomstig uit een standerdmolen en had voorheen de armen dóór
de as. Een historisch zeer interessante molen.
We vervolgen onze reis naar Duitsland waar we de molen van Hüven bezoeken.
Dit betreft een zeer zeldzame watervluchtmolen; de Hüvenermühle. De molen is
herbouwd in 1802 en was in eerste instantie alleen watermolen. In 1851 is
begonnen met de bouw van de windmolen op de watermolen, deze was in 1852
operationeel. De molen was tot de jaren 20 in bedrijf en werd in 2005/2006
Gerestaureerd. Tot slot gaat de reis naar Cloppenburg. Hier gaan we naar
"Cloppenburg Museum Village". Er bevinden zich 3 'Windmühlen' in het museum.
De Bockwindmühle uit Essern, gebouwd in 1638 en in het museum opgebouwd
In 1966/1967. Een Kokerwindmühle uit Edewecht. Gebouwd in 1879 en naar het
museum verplaatst In 1956. En 'ein Galerie Holländer' uit Bokel. Oorspronkelijk
gebouwd in 1764 en in het museum Opgebouwd van 1939 tot 1941.
Gezien het feit dat we 'de grens' over gaan is iedereen verplicht een
geldig officieel legitimatiebewijs bij zich te hebben. Vergeet dit niet!!
Dit kan zeer vervelende gevolgen hebben wanneer er een ongemak plaats vindt.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de busexcursie, wilt u mee wees er snel bij
want vol is vol!! Zoals iedereen weet is de busexcursie opgezet voor leerlingDe Utskoat 169
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molenaars om kennis te krijgen van andere molentypen en -functies. We nodigen
daarom de leerling molenaars extra uit om deel te nemen. Eventuele introducés
zijn ook van harte welkom. Aanmelden kan via gfmexcursie@hotmail.com. Bij
een bevestiging bent u aangemeld. Mocht u niet over een e-mailadres
beschikken dan kunt u zich 's avonds na 19.30 telefonisch aanmelden op tel.nr. :
06-55831216 (Rolf Dijkema).
De prijs zal wederom als in voorgaande jaren achteraf bepaald worden. Uiteraard
is het streven om de busexcursie voor iedereen financieel toegankelijk te
houden. Na de excursie ontvangt u een e- mail van onze penningmeester met
daarin het verschuldigde bedrag en de betalingsgegevens. Vooraf of op de dag
betalen is dus niet nodig.
De opstapplaatsen zullen net als de vorige edities Leeuwarden en Heerenveen
zijn.
Let op!! De opstapplaats van Leeuwarden (7.00 uur) verplaatsen we van de mc
Donalds bij Goutum naar het nieuwe v/d Valk hotel. (Lynbaan 35, 8941 BR
Leeuwarden). Opstapplaats Heerenveen (7.20 uur) blijft als vanouds bij de mc
Donalds (Stadionweg 11 8448 EA Heerenveen).
We hopen 14 april op mooi weer met voldoende wind! En een leerzame maar
vooral gezellige dag voor iedereen!! We zien de laatste aanmeldingen met
belangstelling tegemoet.
Rolf Dijkema & Edo Werkman.

Voor aanvullende informatie over de Friese
Molendag verwijzen we ook naar de website
en de Facebookpagina van Friese Molendag.
Ingesloten treft u een flyer aan die u voor
promotiedoeleinden kunt gebruiken.
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Molens Scharsterbrug en Joure
feestelijk in gebruik genomen
Op zaterdag 9 december beleefde de Stichting Penninga’s Molen
een bijzondere dag. De ingebruikname van de Skarrenmoune te
Scharsterbrug en Penninga’s Molen in Joure stonden op het
programma van de bestuurders en molenaars van deze beide
wiekendragers. De weersvooruitzichten waren bar en boos, maar
het feest rond de openingen was er niet minder om. Integendeel
zelfs, want de winterse buien zorgden ook voor sfeer. Dit verslag
is het derde deel van een drieluik over Penninga’s Molen. De delen
1 en 2 stonden in voorgaande nummers.
Gespannen mailde secretaris Hessel IJskes ons aan de vooravond van het feest:
“We hopen dat het droog blijft”. Nou, daar hielden de weergoden dus geen
rekening mee. Met name ’s morgens was het soms bar en boos: de ene bui dreef
de andere over de provincie richting Joure. Daar moesten de vips zich
verzamelen bij de parkeerplaats van de brandweer, vlakbij de molen. Toen wij
arriveerden zagen we de mensen van Omrop Fryslân al druk in de weer op de
molen die rustig z’n endjes maakte. We observeerden het vanuit de auto, droog
en behaaglijk. Toen een autobus van het Autobusmuseum uit Ouwsterhaule
passeerde, wisten we dat we daarmee naar Scharsterbrug zouden gaan, naar de
muonts aan de Skarsterrien.
Het werd een memorabel ritje in de oude autobus. Maar dat had ook wel wat. We
hobbelden vrolijk voort. Met moeite werd koffie geschonken, vanuit
meegenomen thermoskannen, in plastic bekertjes. Niet te vol, want dan kreeg je
koffie over je heen. Vlak voordat we de plaats van bestemming bereikten, gingen
de feestelijke oranjekoekjes nog door de bus. Maar hoe kwam je bij de in het
veld staande muonts? Daar wist de organisatie wel raad mee. Bij een boer werd
het erf opgedraaid, na een rechte toegangsweg kronkelde het om allerlei stallen
heen om uiteindelijk achter de pleats een uitstaphalte te bereiken, tussen
kuilbulten in the middle of nowhere. Maar in de verte prijkte de molen en zagen
we een groep genodigden bij elkaar staan, in de luwte van het molentje. Hu, wat
een weer, maar wat ook een sfeer. De molen stond op de vang, wachtend op het
grote moment. In een sliert schoven de busreizigers
door het weiland, deels schuilend
onder paraplu’s, want het
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regende regelmatig. Toespraken
werden zeer kort gehouden en
uitgesteld tot op het moment van
samenkomst in de “smoutte” van
Penninga’s Molen. Burgemeester
Fred Veenstra was blij met het
resultaat en Nico Papineau Salm, de
voorzitter van De Hollandsche Molen

die helemaal vanuit Amsterdam
naar Scharsterbrug was gekomen,
toonde zich ook zeer content met
het resultaat en bood namens het
bestuur van de landelijke
molenvereniging het traditionele
geschenk aan: een barometer voor
in de molen! De burgemeester
lichtte onder toeziend oog van vrijwillig molenaar Jesse Molenkamp de vang,
waarna de wieken met fokken het van buien zwangere luchtruim kliefden.
Natuurlijk stond het gebeuren in Zuid-Korea ook nadrukkelijk in de belangstelling
die dag, maar daarover elders in dit nummer veel meer informatie.
Restauratieperikelen
Het herstel van beide molens heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad,
maar het resultaat is nu oogverblindend mooi. Vandaar dat het verstandig is dat
de blik nu vooruit gericht kan worden en geprofiteerd mag worden van wat de
vakmensen van Jurriëns-Noord en De Molenmakers aan technisch vernuft en
vakmanschap hebben weten te realiseren. Over Penninga’s Molen is in
voorgaande nummers reeds uitvoerig bericht, zodat we ons hier beperken tot
wat er in de Skarrenmoune aan werk is verricht.

Molenaar Jesse Molenkamp(22 jaar twee jaar geleden geslaagd) vertelde dat de
restauratie is begonnen met het vervangen van de schroef met schroefbak.
Daarbij is de schroef, een bijzondere vanwege de houten balk en metalen
beschoeping, langer en smaller gemaakt, zodat zij wat dieper in het water is
komen te liggen. Tevens zijn er stukken van veldkruizen, een deel van een
achtkantstijl en het gehele rietdek vervangen. Het werk werd verricht door de
molenmakers van Jurriëns-Noord uit Sneek. Vervolgens gingen vrijwilligers van
Penninga’s Molen o.l.v. molenmaker Johannes Kooistra nieuwe fokken maken
en monteren met als resultaat dat er weer volop gemalen kan worden.
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Gijs van Reeuwijk (rechts) vertelde binnen het achtkantje van de muonts over de
werkzaamheden van de molenmakers. Het was uit de wind, maar de grote
Penninga’s Molen in Joure lonkte, zodat de stoet zich al ras naar het DE-dorp
verplaatste om daar het vervolg van de feestelijkheden mee te maken.
Penninga’s Molen in feeststemming
In de Jouster korenmolen werden we
verwelkomd door het koor Brûzenije dat
feestelijke liederen ten gehore bracht.
Het zorgde voor een geweldige sfeer en
de akoestiek van de molen bleek ook
nog eens onverwacht de kwaliteit van
een concertzaal te hebben zodat de
zang geweldig tot z’n recht kwam. Hier
waren de sprekers ook duidelijk te
horen en werden we bijna lyrisch van
alle superlatieven die over de
aanwezigen uitgestrooid werden. Maar
het dient ook gezegd te worden dat De
Molenmakers hier voortreffelijk werk
hebben verricht om Penninga’s Molen
terug te restaureren naar de situatie
zoals Auke Penninga de Zaanse
pelmolen in 1900 na een alles
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vernietigende brand liet overkomen naar Joure om het molenwerk te kunnen
voortzetten. En zo staat er in Joure nu dus een kanjer van een molen waarvan de
Zaankanters nog altijd zeggen: “Het is een juweel, maar zij had in de Zaanstreek
moeten staan.” En met die wetenschap kunnen de Jouster molenvrienden hun
voordeel doen: ja, het is een juweel, een diamant van een bedrijfsmolen die na
de ingrijpende restauratie helemaal klaar is voor de toekomst zoals ook Unesco
dat voor zich ziet.
Op een gegeven moment moest de molen ook nog in gebruik worden genomen.
En dat gebeurde nu eens niet door het lichten van de vang. De luiluiken kwamen
open en van boven werd het luitouw naar beneden gelaten. Het was vervolgens
aan de burgemeester om samen met de oudste molenaars Anne S. de Jong en
Harm Zuidstra het “eerste” graan naar boven te luien. En daarna was er
natuurlijk koffie met oranjekoek en
kon een ieder de molen bezichtigen.
Het weer zat die middag enorm mee:
er was wind, de buien trokken weg, er
kwam blauw aan de lucht en de zon
liet zich zowaar zien. Het gaf de dag
opeens een heel ander aanzien,
feestelijker.
De Jong leidde de burgemeester
persoonlijk door de molen en beneden
liet Zuidstra zien dat hij genoot van al
die dames van het plaatselijke
zangkoor door zelf vrolijk mee te
zingen. Boven was molenaar Johannes
Kooistra bij de steen aan het malen en
op de stelling hield molenaar Bernhard
IJskes de boel in de gaten. Het was
allemaal mooi verdeeld en het bezoek
kon genieten van sfeer in de perfect
gerestaureerde molen.
Gerben D. Wijnja
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Terugblik op de Moledei Súdwest-Fryslân
Snein 26 november, jagende luchten, witte cumulussen, dan weer zwarte
buienluchten en regen en tussendoor soms de felle zon met een plukje blauw, de
windkracht varieerde van 2 tot soms in de buienlucht uithalers van 7 Bft, de
windrichting grofweg WNW, maar soms ruimde hij naar NNW en daarna kromp
hij weer naar WNW ten westen. En dan heb je Dekkerwieken op je molen.
Normaal al hebben de leerboekjes gelijk: het is hollen of stilstaan met dekkers,
nu was het eerst zonder zeilen uit het werk, zonder zeilen in het werk, dan ging
hij weer te hard, verder onder de wind kruien, dan weer te langzaam, weer een
eindje terug kruien. Uiteindelijk om meer balans te krijgen op één wiek een halve
gezet. Het is natuurlijk geen gezicht, maar het ging beter. Volstrekt veranderlijk
weer met een wieksysteem waarmee het moeilijk is wat balans te krijgen met
zuk weer. Eén van de bezoekende Noordhollandse molenaars kon zich nog
herinneren, dat de Lonjé 2 jaar geleden met een molendag met windkracht 6
met twee halven in het werk als een tierelier draaide, terwijl hij bijna 90 graden
onder de wind was gekruid.
Welnu molenaars en andere lezers, de Súdwest-Fryske moledei was echt
genieten.
Vooraf had ik al gezegd, het weer wordt zo slecht, er komt weer eens geen hond.
Fout, want voor een speciaal soort bezoekers was het weer juist prachtig. Dat
had ik eigenlijk moeten
weten. Als er een molendag
op zaterdag is, mopperen
veel molenaars, want zij
moeten draaien en kunnen
niet even naar een aantal
collega’s op bezoek. Juist
dat hoorde ik van al mijn
bezoekers: fijn dat jullie dit
op zondag organiseren, nu
kunnen wij ook weer eens
kijken. Want dat zijn die
speciale soort bezoekers:
molenaars. Molenaars uit
Noord-Holland, bij Alkmaar
weg, molenaars uit Weesp,
een molenaar uit Emmen
en uit Coevorden (De Molen
van Arend), molenaars uit
Noord-Brabants Heeze van
de Sint Victor, molenaars
uit de rest van onze mooie
provincie.
’s Ochtends dacht ik nog
wat koud, nat en vies, ik
heb eigenlijk weinig zin,
maar met dit weer krijgen
je wangen kleur, je krijgt
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energie en je hebt nog leuke bezoekers ook.
Van 10.00 uur 16.00 uur gedraaid, gewerkt en gepraat. Soms even een kop
warme soep bij de buurvrouw (dank je Femmy voor de altijd goede verzorging).
Om 16.00 u afgezeild, nou ja, één zeiltje opruimen en de molen wegzetten. Op
naar Workum. Workum hoor ik u denken, je woont toch in Bolsward? Dat klopt.
Maar die moledei Súdwest-Fryslân komt voort (vóór de gemeentelijke
herindeling) uit de moledei Nijefurd. U weet wel, die super enthousiaste club van
Nijefurdse mounders. Er was een mooie neisit in stadscafé De Smidte in
Workum. Voor de molenaars van Súdwest en hun familie. Ruim 40 man (en
vrouw en soms kinderen) dronken hun verdiende koffie, thee of biertje. En
daarna aan tafel voor een goed buffet. Simon Jellema hield een gloedvolle
toespraak en zetten de jonge, pas geslaagde molenaars even in het zonnetje: ‘je
ziet dat er naast al die grijze kuiven gelukkig ook veel jongeren zijn’.
En zo rondkijkend en pratend, zag je dat de club uit meer mensen bestond dan
molenaars. Een ouder bestuurslid van de huidige stichting in Súdwest, voorheen
ook bestuurslid van de Fryske Mole, Hendrik van der Goor van het door het
Wetterskip prachtig gerestaureerde oude stoom- later elektrisch gemaal aan de
Van Panhuysvaart bij de wal van het oude Makkumer- en Parregastermeer.
Maar ook de spinnekoppen Terpensmole, Nijhuzum, Dorismooltsje, de Grutte
Klaver, de Oegekleastermole, de windmotor Jousterp Tjerkwerd en de
onvolprezen Tjasker in It
Heidenskip, waar Jan Stoel droog in
zijn kampeerbusje kon zitten, als er
even geen bezoek was. Ja er dan
draaiden er natuurlijk veel
natuurlijk poldermolens en
waterbeheer is en blijft hier net als
in vorige eeuwen een o zo
belangrijke aangelegenheid, naast
het malen voor graan en hout zoals
De Onderneming, De Vlijt en De
Rat, die natuurlijk ook van de partij
waren.
Overigens, raad eens wie mijn
laatste bezoeker was, ik wilde net
gaan opruimen toen de oude
Sierkstra, één van onze ereleden,
binnenstapte. Vroeger had hij bij
molenaar Boon ook wel eens op de
Lonjé gedraaid, op welke molen
had hij overigens niet eens
gedraaid, bijna op allemaal in de
Súdwesthoeke.
Moledei Súdwest-Fryslân was een
geslaagde molendag, dat wou ik
maar even vertellen aan de lezer.
Michiel de Ruiter, molenaar van de
Lonjé te Boalsert
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In memoriam Jacob Terpstra
Op 10 januari zijn de molens De Olifant en De
Zwaluw in de rouw gezet i.v.m. het overlijden van
Jacob (Jap) Terpstra. Jap is op 85-jarige leeftijd
overladen. Hij is jarenlang molenaar geweest op
beide molens. Jap heeft de molenaarscursus
gevolgd op zaagmolen De Rat in IJlst. Bewust op
een houtzaagmolen omdat in die tijd de molen met
zagerij in Burdaard gerestaureerd werd. In juni
1986 is hij geslaagd voor zijn molenaarsdiploma.
In die tijd was De Olifant zonder vaste molenaar.
Zo kwam hij op die poldermolen terecht. Mooi
dichtbij huis. Na de opening van De Zwaluw in
oktober 1987 was Jap op zaterdagen in de zagerij
te vinden en door de week vaak op De Olifant. Hij
was een natuurmens, een fervent eierzoeker, mocht graag vissen en
wilsterflappen wat hij jaren heeft gedaan. Later ben ik bij Jap op de molen
gekomen als tweede molenaar. We hebben heel wat uren doorgebracht op De
Olifant. Ik weet het nog goed: hij belde me een keer op met de vraag: “Zullen
we morgen naar de polder? Er staat morgen een mooi windje om wat water te
verplaatsen.”
De volgende dag, ‘s middags omstreeks één uur, de molen maalvaardig maken,
vang op. De grote opmaalvijzel gooide behoorlijk wat water door de útskoat de
vaart in. Jap liep vaak een stukje langs de vaart om het kolkende water te
volgen, maar kwam al snel terug. Hij zette de molen even stil. “Volgens mij
zwemt er een dikke snoek 50 meter verderop en die gaat voor de bijl.” Na enig
overleg maalden we de vaart leeg. Dat kon: De Olifant heeft twee uitmaal- en
één inmaalvijzel. Dus de boel omzetten en het water terug de polder in. Vroeger
werd het water uit de polder richting de Oudkerkervaart gemalen, maar die is nu
afgesloten. Op ongeveer 150 meter van de molen lag een dam met een buis
eronder door. Deze had een smalle diameter en was half dicht geslibd. Er stond
weinig water, dus binnen 20 minuten was de vaart zo goed als leeg. De snoek
van zo’n 85 cm was snel gevangen en binnen tien minuten was hij een kopje
kleiner en lag in de fietstas.
Jap was een plezierig mens om mee te werken. Hij stond altijd voor iedereen
klaar. Hij heeft wat afgeklust op de beide molens. Ook gaf hij rondleiding aan
bezoekers op De Zwaluw.
In 2012 heet Jap een lintje gekregen als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Toen zijn vrouw Antje ziek werd is het gestopt als molenaar om meer thuis te
zijn. Jap en Antje zijn zo’n vier jaar geleden naar Ferwerd verhuisd, in rusthuis
Foswerd. Na het overlijden van Antje heeft Jap er nog twee jaar alleen gewoond.
Damwâld
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JAARVERSLAG HIMPENSERPOLDERMOLE 2017
Van de 606 bezoekers van de Himpenserpoldermole in 2017 horen we
van een enkele nog af en toe de opmerking: ik kom hier zo vaak langs, ik
rij in de auto hier over de N31 tussen Drachten en Leeuwarden en ik zie
de molen nooit draaien. Ja, dat kan, de meeste keren dat je langs een
kerk rijdt is er ook geen dienst. Toch komt het gemiddelde aantal uren
dat de molen elke week draait in de buurt van zo’n 5 maaluren.
In 2017 halen we een record van ver over de 200 uren. 198 uur belast en 45 uur
onbelast is er met de molen gedraaid door Lolke van der Meer en Stef Mensinga.
De beide vrijwillige molenaars komen wekelijks vaak meerdere keren naar het
Mardyksterpaad parallel aan de Wâldwei. In het vroege begin van het jaar wordt
er onbelast gedraaid als er ijsvorming in de schroefbak is, maar zodra het kan
willen we malen natuurlijk.
Een redacteur van de wijkkrant van Zuiderburen, Vinexwijk bij Leeuwarden,
komt voor een interview. Ook doen we aan promotie van de molen op een
duurzaamheidsavond in wijkcentrum Markant, waar Stef een lezing houdt over
eventuele nieuwe functies voor molens.
Molenmaker Kolthof zet de schoren van de staartbalk beter vast. De taats van de
koningspil moet gesmeerd en na het wilgenrooien in de polder werpt Lolke zich
op het vlechten van weer een groot aantal eendenkorven.
Studenten van de NHL komen voor een studieopdracht, het onderzoeken van de
belevingspotentie van de Hempenserpolder en de molen door het publiek. Wij
werken er gewillig aan mee. Ondertussen wassen we de kammen met bijenwas,
vullen we gaten in het molenerf en vegen we vogelpoep van trappen en balken.
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Ha, we hebben begin april Leeuwarder Molendag. Goed voor zo’n 80 bezoekers.
Die zien de foto-expositie van de tientallen verdwenen molens in en om
Leeuwarden. Het maaiseizoen is ook al weer begonnen en het blijkt een grasrijk
jaar te zijn want het regent vaak en de temperatuur is gunstig.
Leerling molenaar Gerlof Osinga uit Menaam komt een middag oefenen met
zeilklampen en vangen. Er zijn bezoekers uit Polen die met een drone
luchtopnamen maken. De tweejaarlijkse inspectie van Monumentenwacht Fryslân
komt in de week voor de nieuwe Friese Molendag die nu in het voorjaar is.
Op 11 april staat de molen in de rouwstand. Collega molenaar Marten Lootsma
van De Volharding in Jislum overleed in de vorige week en nu is de
uitvaartplechtigheid in crematorium Goutum.
De twee dagen van Nationale Molendag, altijd het tweede weekeind van mei. We
draaien beide dagen 7 uur belast en tellen daarbij 115 bezoekers. Ook een week
later is de molen in bedrijf, nu als dynamische ondersteuning voor Loop
Leeuwarden. Wandelaars van de 15 en 30 kilometer sponsoractie voor KWF, het
Koningin Wilhelmina Fonds, lopen in de hitte van de dag langs. De bekertjes
drinkwater die Stef in de berm op een tafel zet vinden gretig aftrek.
De zomer geeft een wisselvallig weerbeeld, maar meestal is er genoeg wind om
de zeilen voor te leggen. We zien ook een bruidspaar met gasten op ons
bruggetje die hun fotoreportage wel zien zitten met een molen op de
achtergrond.
Maaien, maaien en nog eens maaien, het gras groeit geweldig en we willen toch
dat het erf en de berm met recreatiebankje er netjes bijliggen. Helemaal op 2
september als familie van Stef een feestelijke reünie op het molenerf viert. Dan
is het gelukkig mooi weer en droog.
Een week later, Monumenten weekeind. Ook dan laten we de molen op zaterdag
en zondag draaien. Dat hoeft niet als Brandweer Fryslân de windstille zaterdag
daarna met vijf teams komt oefenen. ‘Blikseminslag en een gewonde op de
kapzolder’. Elke ploeg lost de ‘calamiteit’ naar eigen inzicht op waarna er direct
geëvalueerd wordt. Als molenaars vinden we dat ook bijzonder leerzaam.
Helaas moeten we opnieuw de molen in de rouwstand zetten. Diep getroffen zijn
we door het zo onverwacht overlijden van molenaar en zeilmaker Sipke Koning
op 3 oktober. We kunnen alleen maar stil zijn.
De gemeente Leeuwarden laat een cameraploeg opnames maken van molen en
polder in het kader van ‘Hempensermeerpolder in Beeld’ Het is de bedoeling dat
de nog gaaf en uniek verkavelde droogmakerij een gemeentelijk monument gaat
worden. De presentatie van dat project vond al eerder in het voorjaar plaats.
En dan wordt het 7 december. Uit Zuid Korea komt het nieuws dat de Unesco het
ambacht van molenaar heeft aangemerkt als werelderfgoed. Fantastisch goed
nieuws. Omrop Fryslân weet de molen te vinden voor een kort item op televisie.
Het wiekenkruis staat in de vreugd, zoals bijna alle Nederlandse molens.
Af en toe gaan de wieken nog rond in de laatste weken van het jaar. Na
Kerstmis, op 28 december sluit Lolke in een harde zuidwestenwind ons molenjaar
af met twee uren onbelast. Hij noteert in het logboek, regenachtig, geen zeilen
voor en zonder steekborden.
Stef Mensinga
Lolke van der Meer
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Borstelbuil voor De Hoop Stiens
Van een hightech molen vol computerapparatuur wordt De Hoop Stiens een
ambtelijke molen. Daar hoort ook een buil bij. Om het meel te sorteren naar
bloem, gries en zemel wordt een borstelbuil gemaakt. Je krijgt dan een aantal
voorgezaagde onderdelen en je mag deze dan in elkaar schroeven, lijmen en
klemmen. Wel zorgen dat het gemakkelijk te demonteren is, want het wordt ook
schoongemaakt. Wigle van der Meer uit Feanwâlden zag op 2 december de kunst
af bij Johannes Kooistra van Penninga's Mole in Joure. Voor hen die ook
geïnteresseerd zijn hoe de borstelbuil werkt kunnen kijken op
https://www.youtube.com/watch?v=lpUbrmYXqQI
De buil is gemaakt door Wigle van der Meer, molenaar van de Miedenmolen naar
een ontwerp van wijlen Sipke Koning. Ook het binnenwerk, dat wil zeggen de
r.v.s zeef met spiraal borstel, was al door Sipke en zijn zoon Jelle vervaardigd.
De buil kwam op De Hoop in Stiens voor het eerst in werking op 17 januari 2018.
Hij werkt goed met een goede sortering in bloem en zemelen.
Sjerp de Jong
Bij de foto’s: De borstelbuil in Joure Wigle van der Meer , Johannes Kooistra en
Johannes Vuyk in overleg. Hendrik van der Veen kijkt hoe Johannes Vuijk de buil vult.
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Praktijk versus theorie: stapeling bovenas
Of er nou veel theorieën zijn omtrent de stapeling van de bovenas weet ik niet.
Alleen die van ir. F. Stockhuyzen (Molens, tweede vermeerderde druk) is mij
bekend (blijkbaar hebben anderen zich er niet aan gewaagd). Met zijn theorie
meent hij de reden van de stapeling van de as te kunnen verklaren. Jammer is
echter dat deze theorie niet op de praktijk gebaseerd is. Deze theorie is dan ook
niet meer dan een poging de stapeling vanuit een andere hem aannemelijk
voorkomende theorie te verklaren. Dit is echter een visie die bij molens nou juist
niet het uitgangspunt moet zijn!
Het enig juiste uitgangspunt bij molens is daarentegen de zaken vanuit de
praktijk van de werking van de molens en het werken met molens van alle dag
te beschouwen. Wanneer de praktijk van alledag het uitgangspunt is, dan is
tegelijk alles aan en van een molen niet zo moeilijk of tenminste veel
gemakkelijker als vanuit een theorie te begrijpen en te verklaren. Voor de
"praktijk van alledag" moet i.v.m. de stapeling van de bovenas als eerste aan de
standaardmolens van de middeleeuwen gedacht worden. In die tijd waren er
namelijk geen andersoortige molens. Het stapelen van de as is daarom bij de
standaardmolens al toegepast geworden.
De theorie(en) van ir. Stockhuyzen
Het zal een ieder wel bekend zijn dat de windsnelheid met het toenemen van de
hoogte ook toeneemt. Volgens Stokhuyzen krommen de windstromingen zich
met het toenemen van de hoogte boven de grond naar beneden door de telkens
toenemende weerstand welke de luchtmoleculen door de begroeiing en
bebouwing ondervinden. Om nu het kruis haaks op deze naar beneden gekromde
windstromingen te krijgen zou men de as daarom gestapeld hebben zodat de
wind door deze niet haakse stand van het kruis t.o.v. de grond, beter
"gevangen" zou worden.1 Volgens het molenforum wordt deze theorie
tegenwoordig in het algemeen echter als onjuist beschouwd.
Naast deze kort weergegeven theorie omtrent de windvang geeft Stokhuyzen
nog een mogelijk andere reden waarom men de as is gaan stapelen, namelijk die
van het aan de onderzijde wijder zijn van een molentoren dan aan het
boveneind. Aan de cilindrische torenmolens is hij hierbij voorbij gegaan. Deze
beide theorieën zijn echter uit de lucht gegrepen.
Uitgangspunt
Het juiste uitgangspunt aangaande molens is dat de hele molen en alles er aan
door het eigen gewicht moet blijven staan of liggen, wat trouwens voor verreweg
de meeste andersoortige bouwwerken net zoveel geldt. Tegenwoordig worden
funderingen van o.a. windturbines en hoge schoorstenen e.d. wel zo uitgevoerd
1

'Molens' van Ir. F. Stokhuyzen, tweede vermeerderde druk.
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dat alles wat daarop opgericht wordt niet om zal waaien, maar vroeger had men
die mogelijkheid niet en dus ook bij molens niet. Vandaar dat de molens tijdens
het malen en ook in stormen, door het eigen gewicht moeten blijven staan. Voor
de bovenas geldt dit net zo veel: die moet ten allen tijde ook door zijn eigen
gewicht (kunnen) blijven liggen. Dit gaat voor de bewegingen in het horizontale
vlak, uitgezonderd de roterende, op maar evenzogoed ook voor die in verticale
richting. Eveneens geldt dit voor het door zijn eigen gewicht op de heklatten
kunnen blijven staan van de molenaar.
De praktijk van de stapeling
Eén reden van het stapelen van de as is gelegen in wat wij nu
arbeidsomstandigheden noemen. Een ieder die wel eens bij een verticale ladder
opgeklommen is, heeft ondervonden dat het zwaartepunt van zijn of haar
lichaam zich nogal ver buiten de voeten op de treden bevindt.2 Zonder zich heel
goed en daarbij zoveel mogelijk met beide handen vast te houden is niet vallen
daarbij niet mogelijk. Zonder extra voorzieningen op een ladder in een nagenoeg
verticale stand is dan ook nagenoeg onmogelijk. Alles wordt namelijk de
zwaartekracht naar beneden, beter gezegd naar het middelpunt van de aarde,
getrokken. Alleen wanneer het zwaartepunt van een object zich loodrecht boven
het steunpunt op de grond of anderszins, bevindt blijft dat object staan. Voor
een persoon op een ladder geldt dit evenzo. Alleen wanneer het zwaartepunt van
een persoon zich recht boven zijn voeten bevindt kan iemand, zonder er extra
moeite voor te hoeven doen, op een ladder blijven staan.
De arboregels schrijven daarom voor dat voor veilig werken
op een ladder die onder een hoek van ± 72 graden t.o.v.
het horizontale vlak tegen een muur of iets dergelijks moet
staan. Die ± 72 graden is omdat een ladder doorgaans los
staat. Het doel hiervan is dat het gewichtszwaartepunt van
de ladder met de persoon die er op staat, altijd tussen de
steunpunten van de ladder op de grond en boven tegen
bijv. een muur blijft zodat men niet met ladder en al
omkiepert. Als voorbeeld een afbeelding hiernaast uit de
'Altrex handleiding-ladders-en-trappen.pdf' (afbeelding 1).
De stand van 75o die Altrex voorschrijft is echter wel iets
steiler dan de arbo-norm. De arbo-norm en Altrex hanteren evenwel beide de
vuistregel voor controle op de juiste stand van een ladder; namelijk dat men de
tenen op de lijn van de schalieren 3 (meestal trap- of ladderbomen genoemd)
moet plaatsen en dan met horizontaal gestrekte armen met de vingers de
2

Velen noemen de 'treden' dan wel 'sporten', maar de enige 'sport' van een ladder is toch liggen en
al het andere werken?
3
De benaming 'schalieren' komt van het zagen van bomen. Als een boom dosse gezaagd wordt
houden de beide buitenste delen van een boom hun ronde zijde en worden schalen genoemd. De tweede
"planken" van buiten af gerekend, hebben gedeeltelijk nog de ronding van de boom en worden schaaldelen
genoemd. Veel kon men niet met deze delen maar voor het maken van de "bomen" van ladders en trappen
waren ze meestal nog wel geschikt zodat die delen daar vaak voor gebruikt werden. Vandaar de benaming
'schalieren'.
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schalieren aan moet kunnen raken. Wanneer die vuistregel aangehouden wordt
komt de stand van een ladder t.o.v. het horizontale vlak altijd uit op een 72o tot
75o. Wanneer deze vuistregel bij een molenroede toegepast wordt dan blijkt dat
een stand van 77 graden t.o.v. het horizontale vlak ook goed is. Probeer het
maar eens.
Een molenroede heeft dan wel een steilere stand van ± 77 graden dan een
ladder maar kan, in tegenstelling tot een ladder, niet omkieperen. Het risico dat
het eigen gewicht van de molenaar aan de verkeerde kant van zijn voeten op de
heklatten komt is dan ook aan onachtzaamheid te wijten. Met niet meer moeite
hoeven doen om op de heklatten te blijven staan dan op een ladder is het risico
van uit een roede vallen, omdat het gewicht van de persoon op een heklat zich
aan de verkeerde kant van de voeten bevindt, dan ook nagenoeg niet aanwezig.
Zeil voorleggen gaat bij zo'n stapeling prima waarbij het enige gevaar van vallen
schuilt in de al genoemde onachtzaamheid. Alleen al om deze reden zal de as vrij
snel na het gemeengoed worden van de molens de Lage Landen een stapeling
van meer dan amper gekregen hebben. De molenaars van vroeger zullen
namelijk, net zoveel als nu, echt geen trek in een voortdurend risico van vallen
met alle gevolgen van dien, gehad hebben.
Nou hadden de molenaars in de middeleeuwen
weliswaar niet veel over een molen te zeggen
doordat die eigendom van een "Heer" was.4
Zo'n "Heer" zal er echter ook echt geen belang
bij gehad hebben dat er om de haverklap een
molenaar uit het hekwerk van zijn molen viel.
Helemaal niet als het een molenaar was waar
hij goed aan kon "verdienen". Van een opvolger
moest zo'n "Heer" namelijk maar van
afwachten wat voor vlees hij in de kuip had.
Een zeil voorleggen voor een roede-eind dat
bijna te lood staat is daarentegen, zonder
houden en keren hebben om niet naar beneden
te vallen, niet te doen. Het kan natuurlijk wel,
maar vraag niet met hoeveel moeite. Met
nauwelijks stapeling is door het eigen gewicht
op de heklatten blijven staan er dan ook niet
bij. Het zwaartepunt van je lichaam bevindt zich bij amper stapeling namelijk
nogal wat aan de verkeerde kant van je voeten op een heklat. Bij het
bovenstaande moet in aanmerking genomen worden dat men ten tijde van het
doorontwikkelen van de eerste molens heel goed bekend was met molens
4

"Heer" wel graag zo begrijpen dat dit een persoon was die in een zodanige positie verkeerde dat hij
het zich kon veroorloven zich het recht toe te eigenen en hem dat door de goegemeente ook toegekend was,
dat hij een ieder van lagere "stand" en met name in "zijn gebied" tot op het bot uit te kunnen buiten (en de
geestelijken deden minstens net zo hard mee).
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waarvan de as amper stapeling had: er waren nl. geen andere. De eerste
standaardmolens zullen, op grond van oude
afbeeldingen, niet veel anders geweest zijn
dan een maalwerk van een waterradmolen dat
in een kast welke rond een standaard kon
draaien gelegd was (afbeelding 4). Het
waterrad was daarbij door een windkruis
vervangen en zo werd de loper gedreven. De
loper werd daarbij, net zoals van een
waterradmolen, van onder af gedreven omdat
men daarmee goed bekend was. De
afbeeldingen 2 en 3 geven er een impressie
van.
De afbeeldingen zijn wel van buiten het
Germaanse taalgebied. Op grond van het
feit echter dat alle "uitvindingen" altijd een
geheel of gedeeltelijk voortborduren,
wijzigen of een aanpassen van wat er al
was, aan een iets ander gebruik, etc.
geweest is (en nog steeds is), zullen ook
in het Germaanse taalgebied de eerste
windmolens soortgelijke, als van
afbeelding 2 – 4 met de stenen boven de
as, geweest zijn. De hoogte van de kast
boven de as met zijn rechthoekige
doorsnede omdat daar ruimte moest zijn
om maalgoed in de stenen te laten en niet
in de laatste plaats dat er zoveel ruimte
boven de stenen moest zijn dat die voor scherpen open gelegd konden worden,
liet niet toe dat de as meer dan amper gestapeld kon worden. De windzijde van
de kast bleef boven de as daarvoor recht omhoog gaan. De as kon daardoor
maar amper gestapeld zijn omdat de schoot van de hekkens anders in het
gedrang zou komen doordat de hekkens de kast zouden raken of de schoot niet
diep genoeg gemaakt kon worden.
Gezien echter het ontbreken van duidelijke afbeeldingen in het Germaanse
taalgebied van windmolens met de stenen boven de as zal iemand in dit
taalgebied al snel na het ontstaan van de eerste windmolens op de gedachte
gekomen zijn de loper van boven af aan te drijven i.p.v. onderen af. Een spil met
een rijn in de steen gewerkt om de loper te dragen en tevens te drijven was er
al, net zoals het kropgat om maalgoed in te laten. Het enige nodige was in wezen
op de gedachte te komen de spil in tweeën te delen en het ondereinde van het
bovenste gedeelte van een klauw welke om de rijn viel te voorzien. Het gedeelte
boven de loper ging daardoor alleen als maalspil werken en het gedeelte er
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onder als bolspil. De as met het haakse werk boven de stenen aanbrengen was
dan een logisch gevolg.
Het hier geschetste is dat iemand als eerste op het idee gekomen is de spil in
tweeën te delen en als gevolg daarvan de as boven de stenen te leggen. Het kan
echter ook heel goed andersom gegaan zijn. Als eerste wilde men de vlucht
vergroten zodat er meer met een molen geproduceerd kon worden, zonder
daarbij de kast onnodig of onhandig groot en daarmee windgevoeliger en ook
duur te maken. Vervolgens zal die persoon, als gevolg van het vorenstaande, op
de gedachte gekomen zijn de spil in tweeën te delen. Het ene is onlosmakelijk
met het andere verbonden. Hoe het echter in de praktijk ook gegaan is: doordat
de stenen onder as kwamen te liggen hoefde er boven de as geen maalgoed
meer in de stenen gelaten te worden en was ook de ruimte om de stenen (boven
de as) open te kunnen leggen niet meer nodig. Het gedeelte van de kast boven
de as hoefde daardoor niet hoger te zijn dan voor het aswiel met vang nodig
was. Vervolgens kon de stand van het voorkeuvelens met het stormschild
daardoor vrij aan meer dan nauwelijks stapeling aangepast worden, zodat er
weer voldoende ruimte voor de schoot van de hekkens bleef. Deze beide
geschetste volgorden van "uitvinden" had echter ook of net zo goed tot gevolg,
dat de molenaar zich tijdens het zeilvoorleggen niet meer uit alle macht vast
hoefde te houden om niet te vallen.
Een tweede reden van de stapeling is de stabiliteit van een molen. Hoe meer het
gewicht van een molen rond de standaard geconcentreerd is hoe stabieler een
molen staat. Het gaat hierbij niet alleen om het gewichtszwaartepunt van het
totale gewicht van een kast met kruis en al het verdere, maar net zoveel om de
afzonderlijke gewichten van o.a. kruis, staart, stenen en alles wat zich verder in
of aan de kast bevindt. Ook voor deze afzonderlijke gewichten geldt dat die zich
het beste zo dicht mogelijk bij de standaard moeten bevinden.
Een standaardmolen mag nog zo goed gebouwd zijn; de kast kan altijd t.o.v. de
standaard heen en weer bewegen. Deze beweeglijkheid wordt door de sleet bij
de zetel en van de stormpen boven aan de standaard met de jaren alleen maar
groter.5 Met het kleiner worden van de afstand van de afzonderlijke gewichten
van de hartlijn van de standaard zal het impulsmoment van die afzonderlijke
gewichten op de standaard daarmee ook afnemen. De impulsmomenten zo klein
mogelijk houden is voor de stabiliteit van alle molens al belangrijk, maar voor
een standaardmolen in het bijzonder. De stenen onder de as waardoor die vlak
boven de steenbalk en dicht bij de hartlijn van de standaard kwamen te liggen
(de eerste molens hadden maar één koppel stenen) droeg en draagt veel bij aan
de stabiliteit van een molen t.o.v. een met de stenen boven de as. Een
bijkomend voordeel was dat de vlucht en daarmee het uit de wind gehaalde
vermogen hierdoor eveneens kon toenemen, zonder de kast heel hoog te maken.
De grootte en met name de hoogte van de kast speelt hierin nl. eveneens een

5

Benamingen hier volgens 'De standerdmolen' van Erik Tijman, Jan Scheirs en Dick Zweers.
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niet onbelangrijke rol. Hoe lager de kast hoe kleiner het gewicht er van en
daarmee tevens het impulsmoment van de kast op de standaard. De windvang
is hierbij eveneens van belang. Hoe lager de kast (t.o.v. het kruis) hoe minder
vat de wind er in verhouding op heeft, met weer een kleiner impulsmoment, wat
vooral met harde en stormwind van belang was en is.
Een derde reden van de stapeling is het
leggen van de kruisplaten op teerlingen. Van
de eerste molens werd de standaard met de
steekbanden gedeeltelijke en kruisplaten
helemaal in de grond ingegraven (afbeelding
5). Dit was om omwaaien te voorkomen. Door
ingraven van de kruisplaten met de standaard
hoefde er geen rekening met het vrijlopen
van het kruis van steekbanden of kruisplaten
gehouden te worden. Om echter de
kruisplaten op teerlingen te kunnen leggen
moest de as meer dan een klein beetje gestapeld worden (zie bijv. afbeelding 5
in 'Vleugelprofiel'). Met een kleine stapeling komt het gewicht van het hele kruis
te ver in de buurt van loodrecht boven een zijde of zelfs daarbuiten, van het
denkbeeldige vierkant welke die kruisplaten op de teerlingen vormen. Een ander
nadeel van een kleine stapeling met de kruisplaten op teerlingen was dat de kast
onnodig diep moest zijn of de as moest een heel eind uit de kast steken om het
kruis voldoende vrij van de teerlingen te kunnen houden. Tevens moest de staart
dan in wezen ook onnodig lang en zwaar zijn om bij een flinke wind van achteren
voldoende tegenwicht te bieden. De eerste molens met de kruisplaten op
teerlingen waren nl. nogal kleiner dan wij nu gewend zijn. Van kleine molens is
daarbij bekend dat zij verhoudingsgewijs eerder omwaaien dan grote. Om het
omwaaien te voorkomen moesten de kruisplaten van die vrij kleine molens in
verhouding dan ook langer zijn dan van de latere grotere molens. De
spinnekoppen maken dit duidelijk. Die hebben (meestal) een groter grondvlak
dan de andere soorten molens om het omwaaien te voorkomen.
Een vierde reden van de stapeling is dat voor de as eveneens geldt dat die door
het eigen gewicht moet blijven liggen. Hoe minder stapeling hoe gemakkelijker
de as van een malende molen door de kamdruk van de bovenwielen naar voren
wil schuiven. De winddruk alleen is bij stevig malen niet voldoende om uitelkaar
werken van de kammen te voorkomen. De praktijk heeft geleerd dat het naar
voren schuiven van de as bij een stapeling van een 13 graden zich niet voordoet
Ook bij de zwaarst belaste molens zoals pelmolens niet. Eveneens blijft de as van
een staande molen bij een storm van achteren op zijn plek liggen i.p.v. door de
winddruk, van achteren, naar voren te gaan schuiven. Er wordt hiervoor gewoon
gebruik van het gewicht van de as en daarmee van de zwaartekracht gemaakt.
De as moest namelijk toch al aanzienlijke afmetingen hebben om de kop sterk
genoeg te houden voor het kunnen dragen van de doorgestoken roeden. Ook
moest de askop forse afmetingen hebben om het (krachten)koppel welke de
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roeden via de wiggen op de as uitoefenen te kunnen weerstaan, zonder dat de
wiggen door teveel druk per vierkante centimeter voortdurend indrukken en
daardoor los gaan werken. Daarnaast was het nodig dat de as binnen in de
molen eveneens forse afmetingen had om, ook weer, het (krachten)koppel van
de as via de wiggen op de door de as gestoken kruisarmen van het aswiel op dat
wiel en zo verder, over te kunnen brengen. Hoe groter de afstand tussen de
wiggen, hoe kleiner de krachten daardoor op die wiggen zijn (kracht maal arm).
Ook die wiggen worden daardoor dan ook niet voortdurend zoveel samengeperst
dat die los komen te zitten. De as moest dus om een serie redenen van
aanzienlijke afmetingen zijn, wat tegelijk inhield dat die ook een groot gewicht
kreeg. Dit grote gewicht daarbij tegelijk gebruiken om te voorkomen dat hij
vooruit ging schuiven is dan ook niet meer dan logisch en de meest effectieve
manier geweest om het uit elkaar werken van de kammen te voorkomen. Door
de as een 13 graden te stapelen voorkwam het gewicht dat hij, tegen de
zwaartekracht in, schuin omhoog en daarmee naar voren ging schuiven.
Natuurlijk zullen de eerste molen(tjes), met amper stapeling, vast wel een
constructie gehad hebben om te voorkomen dat de as naar voren zou gaan
schuiven. Met meer dan een beetje stapeling was zo'n constructie echter niet
meer nodig. En waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Wanneer de as om
andere redenen al een zodanige stapeling moest hebben dat de as tijdens het
malen en ook bij een storm van achteren niet naar voren zou schuiven dan had
zo'n constructie geen zin meer.
Een vijfde reden van de stapeling, of tenminste een groot voordeel is dat de
invloed van de wanwichtigheid van het kruis op het in het horizontale vlak heen
en weer bewegen van ene molen tot een zekere grens verminderd naargelang de
stapeling toeneemt. Hoe groter de stapeling hoe dichter het gewichtszwaartepunt
van kruis bij de hartlijn van de standaard en ook bij die van de latere molens
komt. De as kan daardoor korter dan met nauwelijks stapeling, met als gevolg
dat de invloed van de wanwichtigheid in het kruis ook afneemt. Als voorbeeld de
krachten daarvan in het horizontale vlak. Het zwaarste roede-eind wil de kop, in
het verlengde van de roede, steeds naar die kant trekken (zelfkruiïng eigenlijk)
waar op een zeker moment dat zwaarste eind zich bevindt. De kop wordt door
die wanwichtigheid daarom eerst de ene kant op getrokken en wanneer de roede
180 o gedraaid is de andere kant op (weer kracht maal arm). Een aan een touw
rond geslingerde steen geeft hier een goede indruk van. Hoe verder je de steen
van je lichaam af rondslingert hoe meer je voelt dat je arm heen en weer
getrokken wordt. Hoe korter nu de as hoe kleiner de (kracht)arm is waarmee de
kop door de wanwichtigheid heen en weer getrokken zal worden. Hoe kleiner
daarom de krachten welke op de hele molen uitgeoefend worden hoe minder
sleet er zich in de verbindingen voor zal doen en hoe langer een molen mee kan.
Dit gaat niet alleen voor het horizontale vlak op, maar ook voor het verticale vlak
en alles wat daar tussenin zit. Kortom: de invloed van de wanwichtigheid is in
dezen omgekeerd evenredig aan de lengte van de as tot aan de hartlijn van een
molen. Bij een standaardmolen wordt de hele kast continu heen en weer
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getrokken en bij een torenvormige molen de kop. Bij een standaardmolen moet
de kast met staart die heen en weer gaande krachten opvangen waarbij staart
die bewegingen moet beperken. Van een torenvormige molen moet de kop die
krachten opvangen en op de toren overbrengen. En ook bij de torenvormige
molens moet de staart de bewegingen in het horizontale vlak binnen
aanvaardbare perken houden. Voor torenvormige molens komt hier dan nog bij
dat de toren door de wanwichtigheid welks zich continu in het horizontale vlak
verplaatst eerst de ene kant en daarna de andere kant op getordeerd wordt.
Deze tordering moet dan weer door het muurwerk van een stenen molen of de
veldkruisen van een houten molen opgevangen worden.

Meer stapeling dan een 13 graden kan echter ook weer niet. Met een stapeling
van meer dan een 13 graden gaat de wanwichtigheid op een andere wijze teveel
opspelen. Er is geen kruis dat niet een beetje tot soms een beetje veel
wanwichtig is. Ook hiervoor is de aan een touw in het horizontale vlak
rondgeslingerde steen een goed voorbeeld. Hoe horizontaler zo'n steen rond
geslingerd wordt (aan te raden is dit boven je hoofd te doen) hoe meer je hand
in het horizontale vlak daardoor heen en weer getrokken wordt. Voor een molen
gaat dit ook op. Hoe meer stapeling, hoe groter de krachten op de kast in het
horizontale vlak zijn en vervolgens hoe groter het impulsmoment van de altijd al
bewegende kast op de standaard is. De kast wordt door de wanwichtigheid,
waardoor het ene roede-eind zwaarder is dan het andere, door die krachten
voortdurend heen en weer geschud, met de steenbalk als draaipunt. Een
torenvormige molen heeft die beweeglijkheid van een kast van een
standaardmolen dan wel niet maar teveel wanwichtigheid probeert wel zo'n
molen in het horizontale vlak heen en weer te schudden (zoiets als een boom in
de wind). Betreffende dit punt is de stapeling van een 13 graden daarom een
compromis om alle hier genoemde de krachten op de gehele molen zo klein
mogelijk te laten zijn.
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Voordelen van de stapeling
Naast de redenen van stapeling zijn er ook nogal wat voordelen. Zonder
stapeling zouden er bijvoorbeeld nooit wipmolens ontwikkeld zijn. Het vierkant
van de toren van een wipmolen heeft, om niet om te waaien, op de grond
ongeveer hetzelfde oppervlak als een standaardmolen met een vergelijkbare
vlucht nodig. De kop van een wipmolen kan echter veel kleiner zijn en is dat ook,
dan de kast van een standaardmolen. Om die verhoudingsgewijze kleine kop te
kunnen realiseren was het nodig dat de as meer dan amper gestapeld werd.
Eveneens waren er zonder een stapeling van een 13 graden ook nooit
torenvormige poldermolens ontwikkeld. Het gewichtszwaartepunt van het kruis
van een cilindrische torenmolen bevindt zich daarvoor te ver buiten de fundering.
Cilindrische torenmolens als poldermolens kunnen dan ook alleen wanneer de
grond daar voldoende draagkrachtig voor is. Poldermolens moesten evenwel in
natte gebieden op eigenlijk onvoldoende draagkrachtige tot ook op slappe
gronden gebouwd worden. Zelfs de uitgebreide funderingen van poldermolens
zoals bijvoorbeeld in Zuid-Holland, konden nog niet voorkomen dat veel molens
na verloop van tijd over gingen malen (scheef gingen staan). Poldermolens
konden dan ook alleen een succes worden wanneer het gewichtszwaartepunt van
het kruis zich tenminste boven of iets binnen de fundering kwam te liggen. Voor
poldermolens was het daarom belangrijk dat het hele gewichtszwaartepunt van
een molen zo veel als mogelijk naar de verticale hartlijn van de molen en
daarmee meer naar het midden van de fundering toe kwam te liggen dan bij een
cilindrische of licht conische molen. Met andere woorden: zonder een stapeling
van een 13 graden waren de poldermolens nooit zo'n succes geworden als dat ze
geweest zijn.
Naast de bovengenoemde voordelen is er bovendien het voordeel dat de
diameter van kop door de stapeling veel kleiner kan zijn dat van een molen met
weinig stapeling. De kop wordt daardoor lichter in gewicht en kan met één
kruiwerk gekruid worden. Vergelijk hiervoor bijvoorbeeld de Noord-Hollandse
binnenkruiers met één kruiwerk met de torenmolen van Zeddam twee
kruiwerken, in zijn reusachtige kop. Eveneens werden de molens, omdat ze door
de stapeling conisch gebouwd konden worden, daarmee ook goedkoper dan een
cilindrische molen. Steen of hout dat niet nodig was hoefde niet aangeschaft en
daarmee ook niet betaald te worden. De kop alleen al vroeg minder hout en de
toren werd ook goedkoper doordat er voor een stenen molen naar boven toe
steeds minder stenen nodig waren en bij een houten molen kon ook voor de
toren naar boven toe met steeds korter hout volstaan worden.
Een ander niet te onderschatten voordeel is dat een conische molen steviger is
dan een cilindrische. Het gewicht van de kop drukt door de kegelvorm de toren
rondom naar de hartlijn van de molen toe. Bij een cilindrische molen is dat niet
het geval waardoor die daarom veel eerder uit elkaar maalt dan een conische.
Het grote verschil in dikte van het muurwerk van een cilindrische t.o.v. van een
conische molen wijst hier op. Deze voordelen zijn allemaal echter wel van nadat
de as een grotere stapeling gekregen had dan amper.
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Tot besluit
Spinnekoppen en tsjaskers vormen een uitzondering op stapeling van een 13
graden. Spinnekoppen hebben doorgaans een grotere stapeling en tsjaskers
altijd. Voor een spinnekop kan dat omdat dit kleine molens zijn waardoor de
wanwichtigheid daar een verhoudingsgewijs kleinere invloed op heeft dan op de
grotere molens. Een tsjasker moet een grotere "stapeling" hebben omdat het
kruis en de vijzel zich op één en dezelfde as bevinden. Met een stapeling van een
13 graden zou zo'n as onhandelbaar lang worden.
Voor wie dit allemaal te ver gedacht vindt: de geschiedenis leert dat alle
"uitvindingen" altijd gedaan zijn om sneller en daardoor meer, maar ook
gemakkelijker (in deze volgorde) te kunnen produceren dan op een zeker
moment mogelijk was. Zoals hierboven al aangegeven zijn daarbij eveneens alle
"uitvindingen" altijd een geheel of gedeeltelijk voortborduren, uitbreiden,
wijzigen of een aanpassen van voorgaande "uitvindingen", et cetera aan
nieuwere inzichten en / of (iets) andere gebruiksdoelen geweest (en nog steeds
zijn). De windmolens en de ontwikkeling ervan vormen hier geen uitzondering
op.
O. Visser, De Lytse Jouwer
Bij de afbeeldingen:
1. Uit de Altrex-catalogus
2.stapeling bovenas. Bron: https://sites.google.com/site/moulinsdanjou/moulins-d-anjou/moulinsa-vent/moulins-turquant/Fig%201%20%20Lambert%20Doomer%20Min%20turquois.jpg.
Een windmolen bij Vieillevigne (Provincie Anjou in Frankrijk). Dit is een gedeelte van een tekening
welke bij het museum 'Boymans Van Beuningen' in Rotterdam in depot aanwezig is.
Deze molen heeft tot ± halverwege de 17e eeuw een 30 km ten zuidoosten van Nantes (Frankrijk)
bij de plaats Vieillevigne gestaan. Gezien de hoogte van de kast boven de as kan het niet anders
dan dat de stenen boven de as liggen. Bovendien is er vanwege ontbrekende kleedhout aan het
ondereinde van de kast, onder as niets van stenen of wat daarmee te maken heeft te zien. Gezien
het ontbreken van enig kleedhout verkeerde de molen blijkbaar al in zijn nadagen.
3 – stapeling bovenas. Bron: Fotograaf Sergej Michajlovitsj Prokoedin-Gorski. De foto is omstreeks
1910 door hem genomen Windmolens in West-Siberië. Op deze foto zijn molentjes met de stenen
zowel boven als onder de as te zien.
4 – stapeling bovenas. Bron: https://sites.google.com/site/moulinsdanjou/moulins-d-njou/moulinsa-vent/moulins-turquant/Fig%201%20%20Lambert%20Doomer%20Min%20turquois.jpg
Dit is een reconstructietekening van de molen bij Vieillevigne op afbeelding 2.
5 – stapeling bovenas. Bron: http://medievaleuropeilluminated.blogspot.com/2014/10/harnessingwind-energy-production-in.html. Een detail van een afbeelding in een Vlaams manuscript uit 1338.
Op deze afbeelding is te zien dat de standaard met de steekbanden gedeeltelijk in de grond
ingegraven zijn.
6 – stapeling bovenas. Bron: http://medievaleuropeilluminated.blogspot.com/2014/10/harnessingwind-energy-production-in.html. Een prent uit het 'Luttrell Psalter: Psalms 87' (Lincolnshire, begin
14e eeuw), de molenaar ontvangt graan (molen rechts op de afbeelding)
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Openluchtspel bij molen Makkinga
Op 6,7 en 8 juli vindt in Makkinga het sprookje van de gelaarsde
kat plaats. Een molenaar liet aan zijn drie zoons niets
anders na dan zijn molen, zijn ezel en zijn kat. De erfenis
was gauw verdeeld, de notaris en de procureur kwamen er
niet eens aan te pas, want die zouden immers het schamele erfgoed al meteen
hebben opgeslokt. De oudste zoon kreeg de molen, de tweede de ezel en voor de
jongste bleef er niets anders over dan de kat. Op de website www.kattinga.nl
kunt u de vorderingen van het openluchtspektakel in juli 2018 op de voet volgen.

Een meermin voor De Mearmin
Het is in Fryslân een aardige gewoonte om met
oudejaarsdag spullen met een bepaalde
gevoelswaarde te verplaatsen naar andere lokaties
om daar speciale aandacht op te vestigen. In dit
geval op molen De Mearmin.
In dit kader leek het ons aardig om onze molen De
Mearmin eens te voorzien van een aansprekende
blikvanger. Er lag al jaren een meermin (viswijf) in
het Ballastplaatbos (Lauwersoog) te verpieteren en
die moest maar eens verplaats worden: zelfs met 4
man/vrouw geen eenvoudige klus. Op haar nieuwe
locatie is ze nu geweldig in haar nopjes en wil graag
blijven logeren voor langere duur. Maar laat SBB
haar zomaar definitief gaan??
Molen De Mearmin is een kleine poldermolen die nu
bijna 2 jaar in het museum De Sûkerei te Damwâld
staat en voor iedere bezoeker te bezichtigen is. Op
één van de foto's staan de aangenaam verraste
molenaars met meermin bij deze prachtig
gerestaureerde poldermolen.
Met de beste wensen voor het nieuwe molenjaar,
Frits en Wim.

Molenkalender 2018 van de
Stichting Molens in Menaldumadeel
De liefhebbers van molenkalenders maken we
graag attent op de nieuwste molenkalender met
fraai fotowerk van Klaas Koopmans. Een must voor
de verzamelaars. Formaat 30x41 cm met 12
maandbladen, voorblad en 1 informatiepagina.
Zo lang de voorraad strekt te verkrijgen via
info@molensmenaldumadeel.nl
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