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In deze nieuwsbrief o.a.:





Na onale Molendagen 2019

Feestje…..
Zoals gebruikelijk krijgt u een nieuwsbrief ter gelegenheid van de Na onale Molendagen.
Dit keer is het thema: "Ontmoet de
molenaar(s)"! Wij hopen, dat u het
leuk vindt om ons te ontmoeten. Wij
vinden het in ieder geval wel leuk om
u te ontmoeten.

Welke molenaar gaat u ontmoeten?
Dit jaar is wederom het thema van
Na onale Molendag: 'Ontmoet de
molenaar!'. Dit naar aanleiding van
de UNESCO inschrijving van het Nederlandse molenaarsambacht op de
Representa eve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vele honderden molens in heel Nederland doen
weer mee. Waaronder een groot
aantal molens die normaal beperkt
open zijn. Dus, grijp uw kans!

Molen de Arkduif is op zaterdag 11 mei a.s. geopend van
10.00 tot 16.00 uur.
Kinderen kunnen hun eigen
pannenkoekenmeel maken.

Er is echter één fysiek probleem. Wij
kunnen met de molen niet bij u langskomen dus ontvangen wij u graag bij
ons.
Hoewel de molendag nog niet voorbij
is hebben wij onze aandacht alweer
een beetje gericht op de Na onale
Monumentendagen, die gehouden
worden in het weekend van 14 en 15
september 2019.

Nationale Molendag
Feestje…
Maak kennis met…
“Bomen”

Het hee maar een zes cijfer notering. Die nulstand vertegenwoordigt
dan 2.000.000 omwentelingen, door
De Arkduif gedraaid!
Dat is dan, vinden wij, een feestje
waard en met de voorbereidingen
zijn we nu aan de gang gegaan. Denk
daarbij aan een prijsvraag/loterij en
zeer zeker een héél speciale molenac viteit!
Details houden we nog heel even
voor onszelf, maar via mogelijk extra
nieuwsbrieven of bezoek aan de molen zult u in de komende jd de details gaan vernemen.
We gaan het in ieder geval leuk maken, al moeten we er "dag en nacht"
voor aan de slag.
Spannend hè?

Vrienden van De Arkduif
Waarom nu al die aandacht?
Rond 1970 is op vrijwel elke molen in
Zuid-Holland een metertje geplaatst
dat vanaf dat moment de omwentelingen telt, die de molen hee gemaakt.
Welnu, rond de a.s. monumentendagen zal het metertje weer op "nul"
staan.

Van de Vrienden van De Arkduif
mochten wij ook dit jaar weer een
dona e ontvangen, waarvoor onze
hartelijke dank.
Nog geen Vriend van De Arkduif?
Aanmelden kan via
vrienden@molendearkduif.nl.
De minimale bijdrage is € 15,— p.j..
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Molenaars
We mogen ons inmiddels verheugen
op 3 vaste molenaars, Peter van der
Heide, Peter van Hoey Smith en Bernard Melchers, die samen of alleen
draaien op De Arkduif.
Daarnaast is er ook regelma g een
leerling-molenaar te vinden.
John van Cuilenburg (49 jr., wonend
in Alphen aan den Rijn) stelt zich
hieronder voor.

“Op weg naar molenaar”
In mijn vroege jeugd tot in de latere
jaren van volwassenheid heb ik
nooit enige interesse gehad in molens en hun techniek. Nooit gedacht
dat ik op het punt stond om de op-
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Dit mooie stukje handwerk vond ik zo
interessant en geweldig dat ik me
begon te verdiepen in de manier
waarop men dit vroeger uitvoerde. Ik
kwam uit bij tredmolens (een molen
die door spierkracht van mensen of
dieren in beweging wordt gebracht)
omdat deze in Nederland zeldzaam
zijn en mijn interesse wekten.
In Nederland staan maar een zeer
klein aantal tredmolens, gerenoveerde exemplaren of, zeer beperkt, waar
een replica van gemaakt is. Vroeger
stonden er aantallen aan de kades
voor het ophijsen van importproducten w.o. wijnvaten, zout, houtwerk en molenstenen.
Voor mij was kennis opdoen van
tredmolens alleen niet voldoende en
heb ik de keuze gemaakt om prak jkervaring op te doen bij de Collse olieen korenwatermolen, de Genneper
korenwatermolen en de Middelste
papiermolen te Loenen.
Hoewel watermolens prach g zijn ligt
mijn hart toch meer bij de windmolens, de techniek en alles wat er om
heen draait en ontstaat.

leiding tot vrijwillig molenaar te
gaan voltooien.
Het is begonnen toen ik op latere
lee ijd als vrijwilliger technische
dienst in aanraking kwam met
hou echniek en houtbewerking.

In november 2018 ben ik bij de stenen stelling-korenmolen “de Arkduif”
te Bodegraven terecht gekomen, heb
met het probleem hoogtevrees (het
klimmen in de wieken) om weten te
gaan en hierop volgend de keuze gemaakt om de opleiding tot vrijwillig
molenaar te gaan volgen. Als tweede
molen voor de opleiding ben ik terecht gekomen bij de achtkante ZuidHollands model poldermolen “de Molenviergang” te Zevenhuizen.

Ik voel me helemaal thuis in deze
sfeer, heb geweldige instructeurs
die wel een beetje gek worden
van mijn vragen uit de opleidingsmappen, maar deze keurig en
met geduld kunnen beantwoorden.
Fijn dat ik deze keuze kon maken
en dank aan mijn “drilmeesters”
voor deze mooie gelegenheid.
John van Cuilenburg

Onderhoud
Molen De Arkduif
Na enkele jaren van restaura e
en groot onderhoud staan we de
komende jaren voor regulier onderhoud van de molen, bijgebouwen en het gaande werk.
Alleen de noodzakelijk vervanging van de roeden/wieken
(ruim 40 jaar oud; zie pag. 3)
over ca. 2 jaar vergt wel een extra
investering.
Dankzij nieuwe subsidietoezeggingen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Provincie ZuidHolland voor de periode
2019/2024, de bijdragen van de
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
onze huurinkomsten en overige
bijdragen zijn wij in staat de molen, een mooi stuk erfgoed voor
Bodegraven, in goede staat en
werkend te houden.
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Molenaars en bomen
Dat molenaars een hekel aan bomen hebben, kan niet beweerd
worden, maar houden doen ze er
ook niet van. En toch bomen ze regelma g.
Waar bomen die molenaars dan
over? Waar draait het om? Ja, om
de bovenas natuurlijk maar dat bedoelen we niet. We bedoelen de
strijd om de wind.
Hoewel bomen geen invloed op de
windkracht hebben, hebben ze dat
voor de molen wel. Hoe dichter in
de buurt en hoe groter ze zijn, des
te meer invloed ze op de molen
hebben. Ze doen het niet om te plagen ofzo, dat snapt de molenaar
ook wel. Iedere uit de kluiten gewassen groenvoorziening is een
reusach ge sta in de weg.
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Er zi en regelma g scheldende halsbandparkieten in en bezoekjes van
Aalscholvers en Kraaien is ook geen
feestje. Wat een kabaal. Nee, de molenaar kijkt niet of bomen te knuﬀelen vallen, wat hem betre mogen ze
wég!
Toch hee de molen heel veel aan
bomen te danken. Aan dode bomen
vooral. Het grootste gedeelte van de
oude techniek is in hout uitgevoerd.
Na driehonderd jaar nog ﬁer overeind
en in werking, wat een oerdegelijke
kracht. Allerlei soorten bomen hebben de molen hun diensten bewezen.
Eiken zijn favoriet, die zijn sterk en
kunnen veel dragen, geschikt voor
zware toepassingen zoals balken en
wielen. Maar we komen ook beuken
tegen, en essen en esdoorns worden
ook gebruikt. Als een molenaar naar
een wilg kijkt, ziet hij mooi gebogen
vanghout staan.
Tenzij er populieren in de buurt staan
want die vangen erg goed. Wind dan.
Wat ook zo prach g is, al het verschillende hout van die bomen gee de
molen een heel eigen stem. Alle
draaiende onderdelen die elkaar raken zingen een krakende harmonie.
Als er een goed lied klinkt, is de molenaar tevreden. Dus wie zegt dat de
molenaar niet van bomen houdt?
Welnee, reuze geschikte types juist.

Regelma g worden vanaf de stelling
beschuldigende vingers uitgestoken
en vonnissen geveld over de begroeiing in de directe omgeving,
over de aanplant van bomen in parculiere tuinen.

Dat hoort gewoon bij de molen.
Als een soort samenzang.
Maar serieuze zorgen hee de
molenaar over de ruimte om de
molen. Als die vol staat, met gebouwen of hoge bomen, kan hij
wel opdoeken in plaats van opzeilen. Geen wind, geen molen. Als
hij niet kan draaien raakt hij langzaam in verval. Het houtwerk
gaat verzakken en dat is het begin
van het einde. De vraag is, willen
we dat? Nee toch?
Dus. Hoe houden we het omringende gebied molenvriendelijk?
Er een boom over opze en dan
maar? Of meteen kappen?
Wie bezwaar hee mag de molen
de wind van voren geven.
Graag zelfs.

Restaura e 1977:
De Arkduif krijgt een nieuwe kap
en nieuwe roeden.

En ja, dan dat bomen… Voor zover ik
molenaars heb meegemaakt, hebben
ze het al jd over molens. En zo niet
over hun eigen molen, dan wel over
andere. Ik vermoed dat het een c is.
Een varia e op ‘malende’ zijn. En
kennelijk valt er heel veel over molens te zeggen, zowel in het algemeen, maar vooral natuurlijk in het
bijzonder, want ze zijn zelden s l.
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