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Ambacht molenaar: UNESCO Immaterieel erfgoed?
Nederland heeft in maart 2016 het ambacht van molenaar op wind- en
watermolens voorgedragen voor de Representatieve Lijst van het UNESCO
verdrag inzake de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het is de
eerste voordracht door Nederland.
Op deze lijst staan bijna vierhonderd verschillende elementen van
Immaterieel Erfgoed ingeschreven, uit alle delen van de wereld. Het doel is
het belang en de betekenis van Immaterieel Erfgoed te onderstrepen. De lijst
maakt zichtbaar wat gemeenschappen, groepen en individuen belangrijk
vinden.
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, het
Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde, Vereniging De Hollandsche Molen, de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Kenniscentrum voor Immaterieel
Erfgoed
Nederland
hebben
gezamenlijk deze
voordracht
voorbereid.
Op 7 december
2017 werd
bekend of het

Intergouvernementele Comité van het UNESCO-verdrag, bijeen in Zuid-Korea,
het besluit heeft genomen het ambacht in te schrijven op de immaterieel
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erfgoed lijst. Op uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OCW) is Bas de Deugd namens het Gilde samen met drie
molenaars van de andere organisaties hierbij aanwezig.
In Nederland organiseerde het ministerie van OCW op die dag een
persconferentie in de krijtmolen D’Admiraal in Amsterdam. De vier
molenorganisaties maken van deze gelegenheid gebruik om dit moment
feestelijk te omkleden.
Het ambacht van wind- en watermolenaar is ons immaterieel erfgoed.
Met immaterieel erfgoed hebben wij allemaal in ons dagelijks leven te
maken.
Het is levend erfgoed, omdat het in de harten, hoofden en handen van
mensen leeft. Het behoort tot de basis van een gemeenschap.
Immaterieel erfgoed is de schakel tussen verleden, heden en toekomst. Het is
cultuur van nu, maar geeft ook een gevoel van verbondenheid met vorige
generaties en is tegelijkertijd toekomstgericht, omdat mensen het willen
doorgeven aan volgende generaties.
Zo ook het ambacht van wind- en watermolenaar. Door erkenning als
immaterieel erfgoed willen we het ambacht beschermen en behouden voor
de toekomst. Dit betekent dat we onze vaardigheden en kennis om met een
wind- of watermolen te kunnen draaien willen borgen en met ons hart en
hoofd willen doorgeven aan volgende generaties.
Wat betekent plaatsing voor molenaars?
Met de voordracht maakt de Nederlandse overheid zich hard om samen met
de molenaarsgilden het ambacht van molenaar voor de toekomst te
behouden. Anders gezegd de Nederlandse overheid zal zich beijveren voor
een gunstig klimaat waarin het molenaarsambacht nu en later kan gedijen.
Plaatsing op de internationale UNESCO lijst levert ook extra aandacht op. En
misschien wel meer bezoekers en toeristen op de molens.
Het molenaarsambacht wordt er figuurlijk door in het zonnetje gezet. Het
geeft de molenaars een steun in de rug voor het vele werk dat zij verrichten
en verhoogt het bewustzijn dat een molen niet kan zonder molenaar. Ten
slotte vestigt het de aandacht op de belangeloze inzet van al die talloze
vrijwilligers die activiteiten ontplooien ten behoeve van dit bijzondere
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ambacht, dat zozeer met Nederland is verbonden. Het geeft ook hen
erkenning.
En komt het ambacht op de lijst dan zal de Nationale Molendag 2018 in het
teken staan van het immaterieel erfgoed, dat wil zeggen, de kennis en de
vaardigheden om een molen draaiend in bedrijf te houden.
METEOROLOGIE

Een zekerheid : Wie tegen de wind in
fietst , heeft links voor zich een hoge
druk gebied en rechts een lage lucht
gebied.
De weerkundige vuistregel van BUYSBALLOT.
Dat komt : lucht beweegt van hoge
naar lage luchtgebied, maar omdat
de atmosfeer aan de Evenaar sneller
door de draaiende aarde wordt voort
gesleept dan aan de Polen , gaat dat
in een bocht naar rechts i.p.v een
rechte lijn.
CHRISTOPHORUS BUYS-BALLOT word in het Zeeuwse Kloetinge geboren 10
okt. 1817. Voor zijn tijd keek geen land over de landsgrenzen om te zien wat
er aan storm en ontij er aankwam. Buys- Ballot is een briljante student en
blijkt een visionair.
Al op 17 jarige leeftijd wordt hij een student Letteren , maar ook Wis-en
Natuurkunde en van talloze andere exacte vakken. Wordt assistent van een
hoogleraar Astronomie en doet daar op vaste data weerkundige metingen op
de Smeetoren in Utrecht.
Na zijn promotie doet Buys-Ballot weerkundige waarnemingen in een
observatorium. In 1854 wordt het K.N.M.I. Instituut opgericht, met BuysBallot als 1e directeur. In 1872 leidt Buys-ballot een conferentie in Leipzig ,
met 52 collega,s uit heel Europa.
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Om voorstellen te doen om overal op een zelfde manier en op dezelfde
tijden, wind , regen, neerslag, zicht en luchtdruk te gaan meten, en een zelfde
systeem druklijnen en
windrichtingen te gebruiken,
wat tot op heden wordt
gebruikt.
Onder zijn leiding vind de
oprichting van de I.M.O.
plaats, de Internationale
Meteorologische
Organisatie in 1882 – 1883.
Buys- Ballot is een drijvende
kracht achter een
Nederlandse Expeditie naar
de Noordpool voor
onderzoek klimaatgegevens
aldaar.
In 1890 tijdens een ernstige
griepgolf in Europa wordt
Buys-Ballot ziek en sterft aan
de griep.
Uit de bijlage " Sir Edmund "
van de Volkskrant , zaterdag
editie van 7 oktober.
Wieke Duinmeijer m.i.o.
Udema,s molen .

Uitnodiging
Het bestuur nodig alle leden en geinteresseerden uit voor de nieuwjaarsvisite op zaterdag 6
januari 2017 In Molen Edens van 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we met elkaar (sterke) verhalen
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wind in de zeilen toewensen.
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Op 10 december 2017 overleed Bé Oomkens, medeoprichter van
Molenwerkgroep Oostgroningen op 85 jarige leeftijd. Hij heeft erg veel
betekend voor de molenwereld in Nederland en Oostgroningen in het
bijzonder. Al vroeg had hij een stem in de restauraties van molen Berg en
molen Dijkstra en de verhoging van Molen Edens. Ook het behouden van
de Historische werkplaats van wijlen molenmaker Harm Wiertsema te
Scheemda (thans in een schuur naast Molen Dijkstra) is mede door de inzet
van Bé gerealiseerd.
Als instructeur heeft hij velen de kneepjes van het vak aangeleerd.
Wij zullen zijn kennis en verhalen moeten missen.

Bé Oomkens 1932 - 2017
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De Penningmeester roept de leden op hun
contributie 2018 te betalen. De kosten zijn bij
betaling vóór 1 april € 10,--. Na verzending van
herinneringen wordt dit € 15,-Doe dit a.u.b. om onze mooie werkgroep ook
financieel te steunen.
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Oplossing voor de afbeelding op de voorzijde van nummer 2017-3
Dit ding werd een molenaarsknecht genoemd. Het diende om na het malen,
als de wind weg was gevallen en de molen moest worden afgezeild, te
voorkomen, dat je steeds naar de vangstok moest lopen om het wiekenkruis
stil te houden.
De molenaar stond bij
het wiekenkruis en
hield met de hand de
roe tegen. Dan plantte
men de
molenaarsknecht met
de ijzeren pen schuin
in de grond en de vork
onder een heklat aan
de bordzijde. De vang werd niet opgelegd en het zeil werd opgerold en achter
de klampen geslagen.
Als je alleen bent hoef je zo niet vier maal naar achteren te lopen.
Dit hulpstuk werd niet in het hele land aangetroffen. Het werd aangetroffen
in Loenen aan de Vecht en is vlak na de tweede wereldoorlog in onbruik
geraakt.
Uiteraard snapt iedereen, waarom dit nu niet weer gebruikt wordt. Veiligheid
is immers veel belangrijker dan snelheid of gebruiksgemak. We hebben toch
allemaal geleerd, dat er bij de roe pas gewerkt mag worden, als de vang
opligt!
Er zijn geen juiste oplossingen bij de redactie binnengekomen.
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Bericht vanuit molen Berg (door Gerard Murris)
Allereerst even een rectificatie uit Muldersnijs nr. 2/2017.
In mij stukje over de pellerij heb ik het over molenaars in opleiding van
molen De Lelie in Pieterburen. Dat kan niet kloppen! De betreffende mio’s
komen van De Lelie in Eenrum en krijgen hun opleiding op De Vier Winden in
Pieterburen.
Het Engels kruiwerk.
Zoals jullie weten is molen Berg voorzien van het zogeheten Engels kruiwerk.
In het theorieboek en op de webstek van Kees Vanger staan duidelijke
tekeningen en foto’s van deze krui-vorm.
Derk en ik zijn ook helemaal niet jaloers op onze collega’s die zich in het
zweet moeten werken als de kap een halve windroos om moet.
Het kruien gaat beduidend lichter. Maar als ik alleen ben, kan ik het beslist
niet met één hand af; en moet er na een veldje verder wel even uitgeblazen
worden.
Op het molenprikbord (via Startpagina Molens) heb ik een vraag gesteld over
het smeren van dit type kruiwerk en kreeg als antwoord: asjes uitnemen en
met doorsmeervet behandelen.
De constructie van het Engelse kruiwerk is in hoofdlijnen identiek aan wat er
in de leerboeken staat vermeld.
Een ronde wagen met daarin een aantal gietijzeren rollen. De rollen dragen
met hun middenlijf het gewicht van de kap + het gevlucht over op de
onderrail, welke op de kruivloer is bevestigd.
De flenzen van de rollen dragen geen gewicht, maar zijn bedoeld om het
overkruien tegen te gaan.
De rollen van molen Berg hebben een rechte vorm (cilindrisch); er zijn ook
Engelse kruiwerken met conische vorm.

De rollen blijven keurig op gelijke afstanden van elkaar binnen de wagen,
doordat de assen van de rollen nauwsluitend passen in uitsparingen in de
binnen- en buitenring van de rollenwagen.
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De assen dragen dus geen massa van de kap; ze zijn uitsluitend bedoeld om
de rollen binnen de wagen op hun plek te houden.
Zelf vind ik het wel interessant om te kijken langs welke ‘route’ de kracht
van het kruien aflegt.
De kruilier, brengt de kracht via de schoren over op de korte- en langespruit.
De kracht ‘loopt’ vervolgens naar de voeghouten en via de overring en
bovenrails naar het middendeel van de rollen.
De rollen duwen de assen met zich mee en de assen duwen op hun beurt de
rollenwagen vooruit.
Het grootste deel van de krui-kracht wordt natuurlijk gebruikt voor het in
beweging zetten en houden van de totale massa van kap en gevlucht.
Maar een er gaat een deel van de krui-kracht verloren aan de weerstand, die
ontstaat tussen de flenzen van de rollen en de boven en onderrail.
Smeren van de binnenkant van de flenzen heeft volgens mij geen zin; het vet
wordt er vrij snel van afgeschraapt. Het is ook te zien aan het blanke metaal
ter plaatse waar beide onderdelen elkaar raken.
Uit de webstek van Kees Vanger en ook uit de tekening van de Basisopleiding
(blz. 97) blijkt dat iedere as afzonderlijk is geborgd met moeren en /of
splitpennen in de wagen. De assen van deze rollen kunnen dan ook
gemakkelijk
met de rollen
meedraaien.
Bij onze molen
zijn de assen
op een andere
wijze geborgd.
De assen zijn
aan de zijde
van de
kapzolder
dubbel haaks
omgebogen
foto 1
om te
voorkomen dat
ze aan de buitenzijde (kuip) te ver zullen uitsteken (zie foto 2).
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Om de assen op hun plaats te houden, wordt er per tweetal rollen een
metalen strip voorlangs de assen aan de wagenring bevestigd. (foto 1).
Omdat de assen in de rollen niet meedraaien (het haaks omgebogen deel
verhindert dat), vindt hier natuurlijk ook een behoorlijke wrijvingsweerstand
plaats. En het gaat bij een aantal van 48 rollen toch om een groot
wrijvingsoppervlak.
Dus, dachten we, het is vast de moeite waard om deze assen in te vetten.
Derk en ik hebben op een zaterdagmorgen de metalen strippen eerst
genummerd (1 t/m 24; dus 48 rollen) en ver volgens konden we de eerste
assen er probleemloos uithalen.
De assen blijken behoorlijk nauwsluitend in de rollen te passen.
Er zaten ook duidelijk nog heel oude en uitgedroogde vetresten op;
waarschijnlijk uit de tijd van het aanbrengen van het Engelse kruiwerk
omstreeks 1953.
We haalden niet in een keer meerder assen eruit, want we wilden niet het
risico lopen dat er enkele niet op de juiste manier teruggeplaatst konden
worden; dan zoude we nogal onthand zijn.
En dat was niet
denkbeeldig,
want soms
moesten we
behoorlijk
zoeken,
schuiven, tikken
en wrikken om
een rol weer in
positie te
brengen.
Een as moet
immers ook
door de
foto 2
uitsparing in de
buitenring; en
daar hadden we geen zicht op.
maar bij de meeste assen liep het op rolletjes.
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Een zaterdag later hebben Hemmo (m.i.o. op Dijkstra) en ik het klusje
afgemaakt .
Tijdens deze operatie bleek dat er een van de assen was gebroken, vlak
achter de haakvorm (foto 2); we hebben er toen maar direct twee
exemplaren bij laten maken.
Bij een andere rol bleek de as schuin in de wagen te zitten; men had bij de
bouw kennelijk een boor fout gemaakt in de buitenring.
Gelukkig zat er vlak naast en op de juiste plek ook een uitsparing.
Op foto nr. 2 is ook de vorm van een as duidelijk te
zien; twee maal haaks omgebogen.
Misschien is ook is te zien dat we de buitenkant van
de flens van iedere rol van een lik vet hebben
voorzien; deze flens wrijft langs de binnenkant van de wagenring.
Het gaat hier trouwens alleen om de binnen (=kap)zijde van de wagen; de
buitenkant is vrijwel onbereikbaar.
Op de eerst volgende zaterdag hebben we ‘voor de Prins’ een paar velden
gekruid. Het ging beduidend gemakkelijker. Derk werd overmoedig en
draaide met één arm (maar niet lang).
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LEONARDO DA VINCI
‘sWerelds creatiefste genie, schilder en uitvinder, hoewel hij bijna geen
onderwijs had genoten en nauwelijks Latijn kon lezen of staartdelingen kon
maken .
LEONARDO wist echter wel hoe observatie en inbeelding te combineren.
Zijn aanteken-boeken vormen het grootste verslag van aanhoudende
nieuwsgierigheid.
Aantekeningen voor zichzelf als to-do lijstjes n.l. :
- Opmeten van Milaan en haar buitenwijken.
- Vraag de meester van de rekenkunde te laten zien hoe je een driehoek
moet kwadrateren.
- Vraag Giannino de Kanonnier hoe de toren van Ferrara ommuurd is.
- Vraag Benedetto Protinari met welke middelen ze in Vlaanderen op ijs
lopen.
- Vraag een meester in de waterbouw je te vertellen hoe je een sluis, kanaal
en molen op
Lombardische wijze repareert.
- Haal de metingen van de zon die me beloofd zijn door Maestro Giovanni
Francese .
- Beschrijf de tong van een specht.
Zijn vermogen kunst, natuur wetenschappen, technologie ,
geesteswetenschappen, en verbeeldingskracht te combineren is en blijft een
voortdurend recept voor
creativiteit.
Oftewel zoals de Engelsen zeggen
..... " to think different ".
Uit de bijlage " Sir Edmund " van de
Volkskrant zaterdag editie 7
oktober.
Wieke Duinmeijer m.i.o. Udema,s
molen.
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Vertrek uit Winschoten (molen Berg) 8.00h. Opstappen Groningen CS 8.20h.
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