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Envelop vol molenknipsels (vooral van Friese molens) uit de jaren tachtig en negentig. Maar liefst 1 kilo zwaarl Een mooi bezit voor de beginnende verzamelaar. Voor
inlichtingen kunt u contact opnemen met de redactie.

Bij de foto op de voorpagina: De molen bij lzkkum is weer in bedrijf. Een verslag over de
feestelijke ingebruik;name vindt U verderop in dit nummer.
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Van de redactie
De Nationale Molendag is nog maar net achter de rug of de redactie is weer druk in dc
weer met het maken van een nieuw nummer vaÍl De Utskoat. We kunnen terugzien op een
geslaagde molendag. Ook de opening van de gerestaureerde "Bullemolen" te Lekkum
was een waardig molenfeest, waarover U elders in dit nummer meer kunt lezen.
Op de voodaarsvergadering van het "Gild Fryske Mounders" in Akkrum hield beroepsmolenaar Jan Tollenaar een boeiend verhaal over het malen met molens anno 1996. Hij
vertelde over de zeventigerjaren toen de nostalgische trend in zwang was en de molenaar
hiervan een behoorlijk graantje kon meepikken. Omstreeks 1984 kwam er met het brooddieet een hoogtepunt, omdat hele volksstammen zich toen op het produkt van de molen
richtten. Intussen is er veel veranderd: Volgens Tollenaar is de bakkerij een soort snackzaak geworden. Om het hoofd boven water te kunnen houden dient hij voortdurend vernieuwend bezig te zijn om zijn huidige marktaandeel varr30Vo vast te kunnen houden. Per
14 december 1995 heeft de Inspectie Gezondheidsbescherming het HACCP ingevoerd,
een kwaliteitsbewakings-systeem dat van toepassing is op alle levensmiddelen-producenten. En daaronder vallen ook de (vrijwillige) molenaars! Het zal duidelijk zijn dat de
molenaars het bijzonder zwaar voor de kiezen zullen krijgen. Er is in de loop derjaren ook
veel meer concurrentie gekomen. Ik kan me herinneren dat we in de jaren zeventig vele
tonnen graan perjaar door de stenen werkten en dat "milieu-mensen" uit de hele provincie

in Joure op "Penninga's Molen" hun zakje meel kwamen halen, gemalen van onbespoten
tarwe. Ook bakkers uit diverse hoeken van de provincie werden van Penninga's molenmeel voorzien. Verspreid over heel Friesland kan men thans in elke uithoek wel terecht
voor het produkt van een plaatselijke windkorenmolen.
ls er dan nog wel hoop voor de vrijwillige korenmolenaar, zo vroeg men zich bezorgd af
in Akkrum. Tollenaar wees de aanwezigen er op vooral klantgericht te werken, zelf een
ondergeschikte rol in te nemen en de klant tevreden te stellen. Hij adviseerde een ieder in
contact te treden met die bedrijven die commercieel beroepsmatig bezig zijn, omdat je
zelf niet altijd tijd hebt om allerlei zaken uit te vinden. Je loopt anders tegen dingen op,
die je wellicht niet weet. Het toekomstbeeld ziet er daarom ook wel negatief uit. "Je zult
risico's in kaart moeten brengen of anders maar niks meer produceren," aldus de beroepsmolenaar uit Birdaard. "'We kunnen ons hooguit troosten met het gegeven, dat alles in
golfbewegingen gaat. Het is alleen de vraag of het HACCP-verhaal op het topje van zo'n
golf zit of nog maar het begin is.
Tot slot willen wlj U allen wijzen op de Gildj0n, die op 26juni in Veenwouden gehouden
zal worden ter gelegenheid van 50 jaar strijd voor molenbehoud in Friesland. De hier aan
gewijde tentoonstelling in de Schierstins is daarna nog te bezichtigen tot 2l augustus.
Kortom, een prachtige bestemming voor een vakantiedagje uit. Wij wensen een ieder een
goede (molen)vakantie toe en een behouden thuiskomst met wellicht belevenissen die
voor een breed publiek interessant kunnen zijn.In dit geval kunt U er veÍzekerd van zijn
dat de redactie van De Utskoat U graag plaatsruimte beschikbaar stelt"

In memoriam
Onlangs bereikte ons het bericht van het overlijden van Jan Blankestijn, een der oprichters

van het Gild Fryske Mounders. [n de jaren zeventig was hij als bestuurslid van de
"Stichting Penninga's Molen" zeer direct betrokken blj het wel en wee van de Jouster
korenmolen.

Hij volgde

de opleiding tot

vrijwillig molenaar en wist

samen met de andere

vrijwilligers veel bekendheid aan de molen te geven. EIk gegeven werd aangegrepen om de
wiekendrager

in de schijnwerpers te houden. Vanaf het begin was Blankestijn een groot

voorstander van het rnalen voor de bakkers. Veel steun daarbij werd ondervonden van de
instructeur-oud-molenaar J.H. A. Van Tilburg uit Dokkum. Enige jaren geleden werd verhuisd naar Deventer, maar toen in de afgelopen najaarsvergadering van het Gild de identi-

teit en het voortbestaan van onze en zijn vereniging leek te wankelen, was hij weer van de
parttj om zijn mening te laten horen. Blankestijn was een man die alleen voor "rrjn" molen
streed. Maar dat was met hart en ziel. Na verhuizing werd 'zijn inzet, ervaring en geestdrift

node gemist. Voor het Gild en met name voor de Jouster molen betekent het heengaan van
de 65 jarige Jan Blankestijn een verlies. Veel groter is dat echter voor zijn vrouw en kinde-

ren die we veel sterkte wensen" Jan Blankestijn ruste in vrede.(GDw)

Op de foto: Beroepsmolenaar Jan Tollenaar spreekt voor de leden van het

Gild
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Publiciteit voor het GFM is niet alleen een aangelegenheid van het bestuur, maar
van ons allen.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

leder lid van het GFM kan daarom brj het bestuur affiches en/of folders van het GFM
bestellen. Er zrjn geen kosten aan verbonden. Op de voorjaarsvergadering 1996 zijn de
eerste folders en affiches uitgereikt aan de aanwezige leden. In de toekomst zal er op
iedere vergadering publiciteitsmateriaal voorhanden zijn.

* Op de voorjaarsvergadering

.

In de onlangs verschenen folder is door een uiterst vervelend misverstand één lesmolen
niet opgenomen. Het gaan hier om "De Grote Molen" te Mamrm, waar de heer de Jong
leermeester is.
Voor de huidige oplage is het niet mogelijk om dit te herstellen. Daarom verzoekt het
bestuur een ieder, die een folder uit deze oplage in zijn of haar bezit heeft, deze lesmo-

len alsnog in de folder met pen te vermelden. Uiteraard verschijnt de nieuwe oplage
van de folder in aangepaste versie.

.

heeft één van onze leden het boekje "De Amerikaanse
windmotor als poldergemaal in Friesland" voor belangstellenden te koop aangeboden.
Als een rechtstreeks uitvloeisel daarvan wordt er nu door het bestuur gekeken naar
mogelijkheden om aan de windmotoren in Friesland meer aandacht te geven. Er wordt
hierbij gedacht, als het mogelijk is, aan het regelmatig laten draaien van deze windmotoren. Ook zijn er ideeën om de kennis van het malen met een windmotor te integreren
in de opleiding" Vooralsnog zal een en ander in de vergadering van de leermeesters
worden besproken. Geslaagde ieden, die belangstelling hebben vóór en eventueel zouden willen malen mèt een windmotor, wordt hierbij gevraagd zich alvast te melden bij
het bestuur. Ook al verkeert het geheel nog in een heel vroeg stadium, toch vinden wij
het prettig om te weten, of er bij onze leden interesse bestaat"

Een aantal leden die in de Utskoat van maaÍ genoemd stonden als zijnde afgevoerd als
Iid onder de kop "ledenmutaties", blijken niet in de gelegenheid te zijn geweest om aan

hun verplichtingen te voldoen. De adreswijzigingen, die deze leden hebben verzonden,

blijken niet te zijn aangekomen bij de ledenadministratie, waardoor deze leden ten
onrechte zijn afgevoerd.
Wij verzoeken een ieder die op de hoogte is van dergelijke situaties, deze leden te wijzen op de mogelijkheid dit op vrij gemakkelijke wijze te herstellen. [n de colofon op de
laatste bladzijde van De Utskoat staan de adressen, waar eventuele adreswijzigingen

gemeld kunnen worden. Leden van het GFM worden uiteraard verzocht dit te doen via
het secretariaat van het GFM.

. OPROEP

!!!! Zoals op de voorjaarsvergadering reeds medegedeeld, is het bestuur van
het GFM begonnen met een publiciteitscampagne teneinde meer bekendheid te geven
aan het bestaan van het GFM in de provincie.
Hiervoor zijn ook alle VW kantoren in de provincie aangeschreven. Een aantal WV
kantoren hebben in een reactie verzocht om meer informatie over molens bij hen in de
omgeving. Van een aantal molens blijken geen folders te bestaan, en dan met name van
de poldermolens.

Wij verzoeken onze leden om over de molen die zij bemalen,

enige informatie op
schrift te zetten en deze informatie te verzenden aan het VW kantoor bij hen in de
omgeving. Indien er reeds informatie op schrift staat of folders beschikbaar zijn,
dan deze graag, voor zover dit nog niet is gebeurd, ook verzenden aan de VW-

kantoren.
Hoe meer bekendheid aan molens gegeven kan worden, hoe meer aan molenbehoud kan
worden gedaan!

. Op de foto: Voor " De Lantearne"
ontvangst van een certificaat"

in Akkrum poseert de groep, die verblijd werd met de

Subsidieverdeling
NIEUWS VAN DE STICHTING
"De Fryske Mole"

De gemeente Dantumadeel is bereid de rentelasten op basis van voorfinanciering voor de
restauratie van de molen "De Hoop" te Roodkerk voor haar rekening te nemen.
De gemeente Franekeradeel heeft de restauratie van de molens binnen haar grondgebied
onderaan op het meerjarenrestauratieprogramma geplaatst, te weten:
Korenmolen te Sexbierum Restauratie in 2026
De Schalsumermolen Restauratie in 2026
De Achlumermolen
Restauratie in 2028

f
f
f

1.405,39.630,-

De Hollandsche Molen vindt dat in de monumentenzorg bij subsidietoekenningen voor
restauraties veel meer moet worden gekeken naar behoefte en niet naar aantallen monumenten in een gemeente of regio. Zowel de moleneigenaren als de kwetsbare molens hebben daar het meeste baat bij. Dat was de boodschap die C. de Groot, voorzitter van De
Hollandsche Molen, uitsprak in zijn jaarrede, zaterdag 2 maartj.l. tijdens de Algemene
Vergadering in het RAl-Congrescentrum te Amsterdam.
De Grootziet het kabinetsbesluit om tot het jaar 2000 een bedrag van 275 miljoen extra
vrij te maken voor de monumentenzorg als een begin. Het Kabinet heeft gelukkig laten

merken oor te hebben voor de noden van de monumenten in het algemeen, en voor die
van de molens in het bijzonder. De Groot wijst er met klem op dat in deze nieuwe situatie
zeeÍ doelmatig met het beschikbare geld dient te worden omgegaan.
De vereniging pleit voor een landelijke aansturing bij de verdeling van de subsidies.
Eigenaren worden ingewikkelde en tijdrovende regelingen bespaard, waardoor molenrestauraties voortvarender worden uitgevoerd. De grote winnaar is dan de molen.
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373"000,-

Het bestuur van de Kamer van Koophandel heeft besloten onze stichting een eenmalige
bijdrage te verstrekken van f 2000,- uit het Fonds Bijzondere Aktiviteiten ten behoeve
van de molenaarsopleiding"

Gezien de slechte staat van onderhoud heeft het bestuur onlangs moeten besluiten molen
"De Phenix" te MaÍrum stil te zetten. Aan dit besluit ging op 16 augustus 1995 een
gesprek vooraf met de wethouder.
De gemeente Ferwerderadeel heeft ons nu op 20 mei medegedeeld sympathiek te staan
ten opzichte van de restauratie van "De Phenix", maar voor het jaar 2002 is er geen ruimte in de budgetten.

De gemeente Wunseradeel heeft de restauratie van de molen te Cornwerd voor 1998 en
2000 op het meerjarenrestauratieprogramma geplaatst" Op deze lijst staan de molens
"De Eendracht" te Kimswerd en "Baburen" te Tjerkwerd voor na het jaar 2002.

Voor het onderhoud van molens rekent De Hollansche Molen op een verdubbeling van
het Rijksbudget. De vereniging hecht er groot belang aan dat er in een nieuwe regeling
het onderscheid tussen maal- en draaivaardige molens gehandhaafd blijft. Dit stimuleert
de eigenaar om zijn molen in de oorspronkelijke functie te behouden.
Wat er van de 275 miljoen uiteindelijk voor de molenzorg beschikbaar komt, is overigens
nog niet bekend. De uitwerking van "Op de bres, werkplan monumentenzorg" is nog lang
niet voltooid. De Hollandsche Molen rekent er wel op dat een groot aantal molens het
zeeÍ noodzakelijke herstel kan ondergaan.
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Malende molen
Als vrijwillig molenaar André Cramer het van te voren met het weeÍ zo had kunnen plannen, dan had hij het wÍarschljnluk niet anders gedaan. Onder prachtige Friese voorjaarsluchten stond zijn "Bullemolen" bij Lekkum te pronken als een "kening yn it gea". De
zeilen waren voorgespannen in afwachting van het officiële moment, waarop de polder-

"Bullemolen" bU Lekkum als
koninklijke verschrjning in het
landschap hersteld

molen zijn kunnen weer zou gaan etaleren.

Met deze dichtregels uit de dorpsrevue wordt kernachtig bezongen hoe-

zeer de molen ten oosten
Izkkum leeft

van

in de dorpsgemeen-

schnp.
Tevens wordt duidelijk gemaakt dat
het vandalisme een punt van voortdurende zorg isen aandacht behoeft.
Jammer, maar het is niet anders.
Tijdens de fficiële opening op 4 rnei
j.l. hebben alle genodigden dat nog

eens met eigen ogen kunnen aanschouwen.

Met zorgvuldigheid was

enkele

weken daarvoor de gehele koperen
ringleiding van de bliksemafleider
verwijderd.
Niemand die het heeft gemerkt. Het

voorstel werd geopperd 0m

de

Mieddyk bij Van Houten af te sluiten
voor alle verkeer. Ook van de andere kant dreigt trouwens gevcnr.

Vanaf de Grote Wielen was

de

molen met kano's bereikbaar, ma{tr

toevoerweg is aanzienlijk
bemoeilijkt door de plaatsing van

de

een balk met prikkeldraad over de
sloot.

Kortom, zorgen om de instandhouding, en nu eens niet vanwege een slechte molenbiotoop, maar vanwege vandalisme. De
stad lzeuwarden scoort wat dat betreft toch al zeer negatief vanwege de twee molenbranden in de afgelopen jaren.
Gelukkig waren er ook tal van positieve zaken te beluisteren. Hieronder een verslag over
de ingebruikname van een prachtige molen, die in het landschap ten noordoosten van
l*euwarden een zeer belangrijkc plaats inneemt.

Het zonnede kwam regelmatig door de wolken en maakte het koude verblijf op de
molepöle een stuk uumgenamer. Uit het noordwesten blies een stevige wind, maar het talrijk toegestroomde publiek trotseerde de kou met graagte om getuige te kunnen zljn van
een historisch moment. Fototoestellen klikten gewillig en zelfs de filmploeg van Omrop
Fryslàn gaf blijk van oprechte belangstelling voor wat hier in het wijde veld was gepresteerd. Het was een lust voor het oog, toen de vang was gelicht door wethouder Ap
Timmerïnans van de gemeente Leeuwarden. Met vaardige wiekslag maalde de molen z'n
rondjes en konden de aanw ezigen zien, hoe windkracht hier nuttig wordt omgezet in
maalkracht. Gulzig slurpte de schroef het polderwater onder de molen door om het verderop via de titskoat weer uit te slaan, bruisend en schuimend. Het publiek genoot, de
molenaar niet minder.

Midden in de natuur een molenreservaat?
De ligging van de "Bullemolen" werd door de aanwezigen als het ware in alle toonaarden
bezongen. Eens stond er ook nog een molenaarswoning op het erf, maar die brandde in
1983 af. In het kader van landschapsverbetering ging een hele rij hoge wilgen tegen de
vlakte, wat de biotoop van de molen sterk ten goede kwam. Eén boom is echter blijven
staan.

Daarin is door de molenaar een nestkast voor een torenvalk opgehangen. Succes is niet
uitgebleven, want de kast is voor bewoning goedgekeurd met als positief gevolg, dat duiven de molen niet meer durven bezoeken. Vervuiling blijft daarmee uit. Aalscholvers
wisten de molen voorheen ook altijd te waarderen vanwege het hoge rustpunt op het topje
van een molenwiek. Dat gaf eveneens veel vervuiling, maar sinds de kopse kanten van de
zwichtlatten onderling zijn verbonden door een stukje ljzerdraad, mijden ook deze vogels
de molen. Een stel meerkoeten heeft de rust in de weilanden bij de molen ontdekt en
broedt veilig op een zestal eieren. Door de abnormale drukte tijdens de ingebruikname
hadden deze watervogels het nest echter verlaten, maar toen de rust weerkeerde zrjn ze op
hun plekje teruggekeerd.
Het gebied tussen Leeuwarden en Zwartewegsend ligt er nog ongeschonden bij. Twee
bedrijfsvaardige poldermolens sieren dit gebied: de "Bullemolen" en de "Ypeymolen" en
misschien verplaatst de gemeente Leeuwarden haar "Camminghabuurster poldermolen"
nog eens naar een molepöle ergens tussen die twee molens in.
In de vijftiger jaren leek het er even op dat er bij de Grote Wielen een soort molenreser-

vaat ontstond, toen twee overtollige molens hier een plekje kregen, te weten: De tjasker
van Blessum, de schepradspinnekop van Hempens, alsmede een windmotor van de proefboerderij van de Friesche Maatschapprj van Landbouw. Misschien dat dat oude plan weer
eens opgediept en verwezenlijkt kan worden" De beide molens van stichting "De Fryske
Mole" zljn in ieder geval een mooi begin.

t3

t2
Discussie
Na afloop van het plechtige gebeuren op de molepöle toog het gezelschap naar het dorpshuis "De Weeme" te Lekkum. Daar kreeg wethouder Timmermans als eerste het woord.
In eerste instantie zou hij samen met mevrouw Wytske Bijlsma-Span, weduwe van oudmolenaar Arjen Bijlsma, de vang lichten. Echter door hoge ouderdom moest zij jammer
genoeg afzien van de reis naar de molen. Jarenlang had zij hier met man en kinderen de
eenzaamheid getrotseerd in het eenvoudige molenaarshuisje dat zo goed met de molen
harmonieerde. De wethouder speelde zelfs met de gedachte om het woninkje in ere te
herstellen en te laten bewonen, teneinde vandalisme in de toekomst te voorkomen! En dat
is weer eens een ander uitgangspunt om de authentieke molenbiotoop in stand te houden.
Verheugd was Timmermans over het mogen verrichten van de openingshandeling. "De
molen staat er onvolpreTen bij; het is alleszins goed besteed geld." Hij prees de ligging
van de molen in een fantastisch landschap, een van de laatste open agrarische natuurlandschappen dat niet door wegen doorsneden wordt. "In de zeventigerjÍuen was in de structuurschets de universiteit van Leeuwarden in dit gebied gepland, maar nu wordt bewust
gekozen om het groene karakter in stand te houden", aldus de wethouder. Hij was vol lof
over het goede werk, dat stichting "De Fryske Mole" doet en vond dat de molens daar een
groot draagvlak hebben. Hij haalde het plan van de heer Ten Hoeve Íum om een molenstomp aan de Dokkumer Ee weer tot volle wasdom te brengen. Van de afgebrande molen
van het Kalverdijkje zei hij, dzt deze daar functioneel niet meer thuis hoort. Door de
grond daar ter plaatse te verkopen, zou verplaatsing van de molen bekostigd kunnen worden, maar dat plan lijkt inmiddels van tafel. De discussie blijft echter gaande. Ook ten
aanzien van het gegeven of een gemeente de meest geschikte organisatie is om een molen
te beheren. "lk denk dat stichting "De Fryske Mole" veel beter geëquipeerd is, een professionelc organisatie. De gemeente zal zel<cr postief ingaan op een verzoek van de stichting om molens over te dragen", zo zei de wethouder. Garanties en toezeggingen kon hij
echter niet geven, zodat die kans voorlopig niet in beeld is. In feite zou stichting "De
Fryske Mole" haar enorme molenbezit ook liever verkleinen.

Restauratie
Negen jaar geleden omschreef de Vereniging voor dorpsbelang de molen nog als "een
koninklijke verschijning in het landschap" met als bijtitel "een bedreigde molen die
gedoemd is te verdwijnen". Voorzitter Boschma van "De Fryske Mole" legde in de feestelijke bijeekomst uit, wat er aan de hand was:
" De Bullemolen" voor het laatst gerestaureerd in 1968 en eigendom van het waterschap
" De Wölden" te Damwoude, stond er zeer slecht bij. Na het aJbranden van hct naastgelegen molenaarshuisje in 1983 was het preventieve karakter daarvan verdwenen en de
molen had erg te lijden van vandnlisme, ondanlcs de goede zorgen van de heer Riedsta
en molenaar Bert Leusink. Op de jaarvergadering op 16 maart 1987 kreeg het bestuur
van de Vereniging van dorpsbelang de opdracht een vergadering samen te roepen van
mensen, die beroepsmatig of belnngstellend betrokken waren bij De Bullemolen, met als
doelstelling: restauratie van de molen."
Het resultaat was, dat er op 18 juni 1987 een eerste vergadering plaatsvond, waarna er
spoedig meerdere volgden. Een en ander leidde ertoe dat er op 3 februari 1988 een

gemeenschappelijk plan van aanpak op tafel lag dat er mocht zijn:
Er was een begroting opgesteld met een gedetailleerde inventarisatie voor de restauratie tot een bedrag van 130.000,-.
2. Stichting "De Fryske Mole" was bereid de molen in eigendom, beheer en onderhoud
over te nemen.
3. De volmachten van het waterschap De Wàlden hadden op 22 jmuai 1988 besloten dat
het waterschap een afkoopsom zou betalen van 60.000,- en de jaarlijkse bijdrage
voor het onderhoud van het waterschap aan de stichting zou worden verhoogd van
Í 600,- naar 1000,- per jaar.

l.

Í

f

Í

Op 29 oktober 1987 was op basis van gemaakte afspraken reeds met de restauratie begonnen met als doel de molen weer als werkende molen te laten draaien om zodoende een
hogere jaarldkse bijdrage in het onderhoud te krijgen. Op 13 september 1989 slaagden de
molenaars Bert Leusink en Ben Dietz erin de "Bullemolen" weer te laten draaien en
malen. De eerste fase van de restauratie was voltooid, maar Boschma wist te vertellen dat
de blijdschap hierover spoedig zou omslaan in kreten met een andere strekking, want tijdens het draaien van de molen was de fiets van politieman Leusink bij het toegangshek
gestolen!
Tweede fase
De gemeentelijke subsidie voor de tweede fase was aanvankelijk voor 1992 beschikbaar
gesteld, maar verdween helaas naar theater Romein. Op 14 maart 1994 kwam echter de
rijksbeschikking af, dat het rijk 807o van 102.000,- of f 81.600,- beschikbaar zou stellen met als uitvoering hetjaar 1995. De provincie verleende op 22juni van datjaar ook
een subsidie uit het Monumentenfonds van l1%o of / 15.300,- en gaf toen als argumentatie van deze subsidie:
"Hoewel de landschappelijke waarde van de molen altijd wel aanweTig is, is er in het
huidige geval ookvan historische waarde sprake. De monnikmolen bepaalt in hoge mate
het silhouet van hct landschap ten noordoosten van lzeuwarden. De molen heeft ook hisnrtsche waarde en is - mede door de aanwezigheid van een molenaarswoning, die voor
recreatiedoeleinden wordt gebruikt- van belang voor de cuhuurtoeristische atffactie van
dit deel van Frteshnd en de route naar lzeuwarden toe."
Dit laatste leidde tot een onderhands briefie van Fryske Mole secretaris André Cramer als
ex-provinciaal ambtenaar naar zijn collega van de provincie, waarin stond vermeld: "IIa,
ha, de woning is al in 1983 afgebrand".
Maar terug nÍMr het restauratie. Molenmaker Thies Jellema uit Birdaard had op 28 februari 1995 opdracht gekregen om met de tweede fase te starten. Hij wist dat te beëindigen
op I april van dit jaar. Voorzitter Boschma zei, dat er teruggezien mag worden op een
voorspoedige restauratie en hij sprak de hoop uit, dat Jellema ook zijn afrekening binnen
de begroting zal weten te houden.

/

Yandalisme
Toch bldft de molen een zorgenkindje, zo bleek uit de woorden van de voorzitter. "De
uitstroomkolccr van de molen is gebanicadeerd met betonijzer na diverse bezoekjes van
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de lieve jeugd; over de sloot van de Murk is nu een balk gelegd om te voorkomen, dat er
met vlotten en bootjes vanaf De Grote Wielen noar de molen wordt gevaren. Voorts zijn
de ramen voorzien van onbreekbaar glas en is het onderste kistraarn boven de toegangsdeur verwijderd en door iet vervangen. Als laatste feit l<an ik u nog vermelden, dat tussen 11 en 14 aprtl de hele blil<sembeveiling van de molen is gestolen."
}Jet zal menigeen niet zijn ontgÍun, dat het rietdek van de molen er niet zo best meer bijstaat. Boschma liet de wethouder weten, dat de stichting binnenkort een begroting voor
de meedarenraming van de gemeente zal insturen om hier op termijn wat aan te kunnen
doen.

Tevens liet hij de aanwezigen weten, dat de stichting na de bouwvak de spinnekop-tweeling van Wirdum weer in gebruik hoopt te nemen op de nieuwe standplaats bij het hetspad langs de Zwette. [n eerste instantie zal het gÍMIn om de molen van boerderij
Hoogland. Kort daarop zal ook de spinnekop van boerderij Kramer daar geplaatst worden, maar voor deze molen is het nog wachten op opname in de meerjarenraming en dus
op susidie.
In zijn slotwoord liet hij "onze onvolprezen en altijd oer-ijverige secretaris" André
Cramer delen in de huldeblijk. Hij verzekerde de aanwezigen, dat Cramer alles in het
werk heeft gesteld om "zijn" molen weer tot een fraai en gaaf geheel te laten herrijzen
" Hij heeft er zelf met hart en ziel, maar ook met eigen handen aan gewerkt om de kosten
voor alle partijen zo laag mogelijk te houden", aldus de voorzitter, die hem een molenklok aanbood teneinde aan te geven, dat er ook een tijd van stoppen is, beseffend dat er
thuis op hem wordt gewacht.
Tevens ging hij de uitdaging van de wethouder aan, waarbij hij echter het vriendelijke
verzoek omkeerde. "De subsidieregeling is dusdanig, dat we dat venoek niet kunnen
honoreren. Het leidt eerder tot gedwongen afstoten. De poldermolens zijn geen stiefkinderen van dorpen. Kerken hebben klagende leden en kcrl<craden, maar wij hebben alleen
krakcnde gevallen. Wees een waakhond voor de molen", sprak Boschma waarschuwend.
Dorpsbelang kreeg echter de spreekwoordelijke pluim op de hoed gestoken.

"

De Bullemolen" in het ongerepte weidelandschap noordoostelijk van Leeuwarden.

Wat een biotoop!

Waterschapsperiode
De heer C. Boers ging als voorzitter van het waterschap nader in op de geschiedenis van
de waterschapsperiode. Per I januari 1969 werd de zorg voor een goede waterhui§houding in het gebied van de particuliere Bullepolder onder Leeuwarden door het waterschap
"De Wàlden" overgenomen. Daartoe behoorde ook een windwatermolen, waarvan tijdens
harde wind in de herfst van 1968 een roede was gebroken. In 1969 werd door het waterschap een dieselinstallatie in de molen geplaatst. Deze gecombineerde bemaling fungeerde tot tevredenheid van de betreffende landgebruikers. Op 13 oktober 1970 werd voorgesteld om over te gaan tot aankoop van de molen met erf, dit uit een oogpunt van doelmatigheid. Tevens werd voorgesteld tot restauratie van de molen te besluiten. De totale kosten voor onder andere een nieuwe roede en staartbalk werden door molenmaker Ddkstra
uit Gytsjerk geraamd op Í 2O.OO4,-. Zes dagen later werd hiertoe besloten. De molen kon
voor de formele koopsom van één gulden overgenomen worden.

In

1971 werd het waterschap benaderd door de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie die de molen graag zol willen huren voor activiteiten en bijeenkomsten.

'

Onder het toeziend oog van de genodigden licht wethouder Timmennans de vang,
gestaan door molenaar Cramer.

bij-
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. Uit handen

van de heer Boers

onNing voorzitter

Boschma

een oud foto-negatief van de
molen.

omdat de molen nog in functie was, kon hieraan niet worden voldaan, maar de bond
werd in overweging gegeven de gemeente [reuwarden te vragen de niet meer in bedrijf
zijnde molen aan het Kalverdijkje te mogen gebruiken.
Dorpsbelang zag de molen echter zienderogen achteruitgaan, mede als een gevolg van
vandalisme en zou graag preventieve maatregelen zienter voorkoming van verdere vernielingen.
In de vergadering van 20 maart 1986 werd politieman-vrijwillig molenaar Bert Leusink
aangesteld als "onbezoldigd beheerder" van de molen. In datjaar werd een gedeeltelijk
vemielde veldmuur hersteld en het rietdek bijgewerkt. wilgen werden geknot. op 30 mei
1987 schreefDorpsbelang het waterschap een brief, waarin opgeroepen werd tot een red-

dingsactie. Een aantal vergaderingen met tal van betrokkenen was het gevolg.
uiteindelijk kwam het tot een overdracht aan stichting "De Fryske Mole", wat vergezeld
ging van een bruidsschat van / 60.000,- en eenjaarlijkse bijdrage van f 1000,- voor het
onderhoud. De volmachten besloten daartoe op 22 jmtari 1988, waarna op 2g maart
1988 de akte passeerde bij notaris Rademakers te lreuwarden. In verband met een op
handen zijnde concentratie van waterschappen (het nieuwe waterschap "Lauwerswàlde"
wordt binnen afzienbare tijd een feit) liet de heer Boers nog weten de "oudkerkermolen',
kwijt te willen aan de stichting. Een goede bruidsschat en onderhoudstegemoetkoming
zullen daarbij volgens de voorzitter een vanzelfsprekendheid zijn.

Verplichting

. In opperbeste stemming overhandigt directeur Endedijk van
"

De Hollandsche Molen"

weerstation.

. Een fraaie foto

van
de molen als waardering voor het

goede werk was er
voor de heer
Riedstra.

een

. Molenaar Cramer werd door Boschma verrast met
de inmiddels traditioneel geworden molenklok.

vervolgens kwam de heer L. Endedijk aan het woord. De directeur van "De Hollandsche
Molen" was heel blij met het herstel, muutr wees erop dat het verhaal daarmee niet af is en
gemeente en provincie zich rekenschap zullen moeten geven van de verplichting om de
molens te behouden. "Er zal druk moeten worden uitgeoefend, want ook zij moeten het
molenbehoud steunen", aldus de heer Endedijk, die de molenaar een weerstation aanbood.

vervolgens kwam molenmaker Jellema aan het woord. De 160.000 gulden kostende restauratie, waarbij schroef, krooshek, de binnenroede (fabrikaat J.J. Naaier nr. 312, voorheen Buurma), en de lange spruit, alsmede het spilrad werden vervangen, kon uiteindelijk
gerealiseerd worden dankzij zijn vakmanschap. Hrj dankte de stichting voor het in hem
gestelde vertrouwen en omschreef secretaris André cramer als een man, "die beschikt
overvirtuositeit om geldbronnen aan te boren." Als dank bood hij een grote hark aan.
Folkert Braaksma kwam als oud-voorzitter van Dorpsbelang eveneens aan het woord. Hij
maakte duidelijk, dat de molen van gÍoot belang is en in de dorpsgemeenschap een breed
draagvlak heeft. Dat de molen in de dorpsrevue ten tonele werd gevoerd, mag dan ook
geen wonder heten. we hebben het betreffende fragment aan het begin van dit aÍikel
weergegeven. Als dank overhandigde hij Durk Riedstra een vergrote foto in lijst, omdat
deze molenlieftrebber zorgde voor de plaatsing van een hek om de molen.
zakwarn er een eind aan een gezellig molenfeest. we kunnen met genoegen constateren,
dat de molen weer kan malen, maar zorgen zijn er ook. Er lijken nogal wat molenplannen
op stapel te staan, waarover we te zijner tijd hopen te berichten.
rben D. Wljnj
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. Vanaf de stelling van " De JAger"
schalden de zeemansliederen van

Impressie Nationale Molendag

"De Pöllesjongers". Onder de stelling zager Coppens, die constateerde
dat de molen zo'n gewicht wel kon

Op zaterdag I I mei werd de 24e editie van de Nationale Molendag gehouden. Het was
tevens de laatste keer, dat het molenfeest werd gekoppeld ann de landelijke Fietsdag. Te
vaak ergerden molenvrienden zich aon het feit, dat de molens qua interesse in de schaduw van de fietsers stonden en vaak toonden grote groepen racefietsers ook in het geheel
geen bel"angstelling voor de wiekendragers. Wanneer volgend jaar de 25e molendag
gehou"den zal worden (de datum is overigens nog niet bekend) l<an gerekend worden op
meer aandacht en publiciteit. Maar terug ncutr de afgelopen eWe mei.

hebben.

te teren en enig snoeiwerk te verrich-

ten. Voor het weer tot poldermolen
omtoveren van deze fraai gelegen
molen is subsidie toegezegd. Naar het

zich laat aanzien kan bouwbedrijf
"Bouw 75" over enige tijd aan de slag
om de "Sweachmermole" z'n oor-

Er stond maar weinig wind zodat alle molens wel onder vol zeil moesten om in beweging
te komen. Malen "voor de prins" was zowat het uiterst haalbare, zo leek het aanvankelijk.
We maakten een tochtje door de Zurdwesthoek waar we helaas ook verschillende molens
stil zagen staan. Een bewijs dat er nog steeds onvoldoende gediplomeerde vrijwilligers
zijn om alle draaivaardige molens in werking te zetten op de Nationale Molendag.

spronkelijke functie terug te geven.
Daarover hopen we t.z.t. meer te
berichten.
Via Joure ging het naar IJlst, waar we
zaagmolen "De Rat" bezochten. Het

In

de

Woudsend was het een drukte van
belang. Een vloot van 70 oude sleepboten lag afgemeerd aan de kaden van dit
rustieke watersportdorp. In de smalle
straatjes waren allerlei kraampjes opgesteld en hier en daar kon men zich te
goed doen aan lekkernijen uit grootmoeders tijd. Dat ook molenpannekoeken van korenmolen "'t Lam" daartoe
behoorden zal niemand verbazen. De
sfeer werd nog verhoogd door de aanwezigheid van een draaiorgel en muzikanten. De Friese Sleepbootdagen kregen luister bijgezet door het Woudsender shantykoor "De Pöllesjongers".
Hun zeemansliederen schalden vanaf
de stelling Yan zaagmolen "De Jager"
over het water. Molenaar Coppens keek
keurend naar boven om vervolgens te
constateren: "Dat de molen erop berekend was".

beide molens volop bezoek dankzij de Friese

Verder maar weer. Nu naar Sloten,

. In feestelijk vlaggend Woudsend kregen
Sleepbootdagen.

waar het buitengev/oon rustig was vanwege de activiteiten in Woudsend. De
molenaars waren trots op hun nieuwe molenwinkel beneden in de molen. Ook hier kon
slechts "voor de prins" gemalen worden.
In Langweer was het niet anders. De vrijwillige molenaars benutten de

tijd om de schroef

was

al

tegen zessen toen we

een

enthousiaste zager Simon Jellema op het erf voor zíjn huis bij de molen spraken. Ruim
tweehonderd bezoekers hadden ze overdag gehad. Nou ja, vanaf vrijdagavond acht uur.
Een hondenfestijn op het sportveld naast de molen zorgde ervoor, dat heel watbazen van
de viervoeters nieuwsgierig op het wiekengezwaai afkwamen. Een in bedriif zijnde zaagmolen was er echter niet bij. Toen de zagers die avond een warme hap nuttigden, werd
met genoegen geconstateerd, dat de wind uit het noordoosten toenam. Naarmate het
"zagersdiner" vorderde, leek het geoefend oor
van Simon hem geestdriftiger te maken. Toen
de mannen het eten tegen zevenen achter de
kiezen hadden, klonk dan ook zeeÍ beslist;
"

Near boven mannen". Daar werden

zaagraÍnen in het

werk

gezet en

de

ja hoor, lang-

zaam maar zeker schoven ze met hun alleszeggende spreuken op en neer. Boomstammen werden aangeslagen en naar binnen
gesleept, op de slede gehesen, gesteld en vervolgens naar de zagen geleid. Het klonk de
mannen als muziek in de oren, toen ze de
zagen door het hout hoorden jagen. De molen-

vrienden, die

in het avondlijke

duister

. De molenaars van de Korenmolen

de

van

Sloten zijn trots op hun nieuwe winkel. Het
oogt inderdaad fraai.
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. De lJlster zaagmolen compleet met
droo gloods en houtzagerswoning.

rnoeite namen om "De Rat" nog te bezoeken,
kregen volop waar voor de ondernomen moeite. Traditiegetrouw waren er onder hen weer

de nodige vrijwillige molenaars, die

deze
zaag-

zevende molenmarathon op de lJlster
molen zeker konden waarderen. Sommigen

kwamen pas

in de vroege zondagochtend

weer thuis. Dat de wind die avond zo lekker

doortrok en zagen op windkracht mogelijk
maakte, was voor de doorzetters een welverdiende beloning.
Gerben D.

V/ijnja

12. "De Grote Molen" te Mamrm heeft aan het begin van dit jaar een grote verfbeurt
ondergaan" De mannen van molennnakerij Kolthof hebben deze klus uitgevoerd.
Gezien de toestand van de poldermolen zou er nog veel meer aan gedaan moeten
worden, maar daarvoor ontbreken de benodigde gelden.

13. "De Phenix" aan de Nieuweweg bij Mamrmziet er veel slechter uit dan de foto in
"Friese Molens" doet verïnoeden" De lesmolen van het "Gild Fryske Mounders" is
nodig Íum een forse opknapbeurt toe. Vogels schijnen zelfs te nestelen in het balkwerk van de staart! Het boek schrijft, dat een restauratie in voorbereiding is, maar
vooralsnog ontbreken de financiën.

42. In "De Korenaar" te Sexbierum komt een museum. Het voormalige graanpakhuis,
waarin al regelmatig exposities te zien waren, wordt definitief ingericht als een soort
galerie, waarin het werk van de kunstenaar Peter Bonnema tentoongesteld zal worden. Zljn schilderrjen geven een beeld van de historie van de landbouwmechanisatie
in de tweede helft van deze eeuw. Een volgend project, waaraan gewerktzal worden
is de geschiedenis van de landaanwinning. Volgens moleneigenaar Sibe Palma is het
"Peter Bonnemamuseum" de missing link in het verhaal, dat op en rond de molen als
het ware verteld wordt.
Interessant is het verder dat de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland de nieuwe
eigenaar is geworden van "Aeolus". De hogeschool exploiteert al vljf jaar lang een
technisch onderwijscentrum in het voorïnalige attractiepark. Nu de school haar activiteiten wil uitbreiden, wat mogelijk wordt door het vertrek van de tweede huurder,
blijkt aankoop op termijn voordeliger dan voortzetting van de huur. Met de overname is een bedrag van 1,5 miljoen gulden gemoeid.

. In Langweer werd de Nationale Molendag aangegrepen om de schroef te teren
en tak ken van een wilg te snoeien.

79.De restauratie van "De EdenserMolen" bij Edens is reeds begonnen. Alle benodigde
gelden zijn toegezegd. Molenmaker Posthumus is aan het begin van dit jaar al
begonnen met de schroef en de schroefbak, terwijl ook een nieuwe houten as werd
gemaakt. De molen staat in de gemeente Littenseradiel, die de wens te kennen gaf
om de "Van der Meersmolen" of "Langwert" (nr. 70), de spinnekop "Wieuwens" bij
Oosterlittens (nr. 76) en de poldermolen "Rispens" ten zuiden van Oosterend (nr.
91) te willen overdragen aan stichting "De Fryske Mole". Ook wil deze gemeente
enkele Amerikaanse windmotoren voor het nageslacht bewaren. Het betreft de
Herkulesmolens te Weidum (*7) en Mantgum (*8) en de kleinere Recordmolens te
Itens (*17,* 18) en te Jorwerd (*20)"
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88. "De Borgmolen" op het eiland de Bird bij Grou

kam blijven waar hij staat. Enige tijd
geleden klonken er wilde verhalen over verplaatsing naar Terherne om daar deel uit
te maken van het project "Kameleon-dorp Terherne". De molen in de jeugdboekenserie over de Klinkhamers-heet overigens "De Woudaap" en die moeten we zoeken
in Noord-Holland. Hoe het ook zij,"De Borgmolen" blijft op de Bird en in Terherne

stelt men zich (voorlopig?) tevreden met een replica die te bewonderen is in de
Kameleon-museumboerderij die in het centrum van het dorp gesitueerd is.

r)
I

113. Het bestuur van de "Stichting Penninga's Molen" te Joure heeft een wijzigrngonder-

gaan. Jan Coppens uit Broek blj Joure, oud-voorzitter van het "Gild Fryske
Mounders", is de kersverse voorzitter geworden. Het bestuur bestaat verder uit de

{

heren J. de Jong (penningmeester), H. Bouma (secretaris) en A.S. de Jong (algemeen
adjunct), allen uit Joure.

LL7. "De laatsle etappe van het restauratieplan dat destijds werd opgesteld, is door taaie
vasthoudendheid in 1995 uitgevoerd. Wel een moment om bij stil te staan...
Belangrijke jarenwaren 1987, 1993 en 1995. Van een bouwval bij overname zijn nu

alle belangrijke onderdelen volledig gerestaureerd", schrijft Y. Terwisscha van
Scheltinga, vrijwillig molenaar van de "SkaÍrenmoune", in zijn brief aan de donateurs. Secretaris Kick Dull van de plaatsehjke rnolenstichting voegt daar de wens
aan toe om na 13 jaar

den.

eindelijk eens het molenpad te realiseren, waardoor de toegang

tot de molen verbeterd wordt. Een taak voor Plaatselijk Belang Scharsterbrug om de
lijdensweg om te toveren tot een molenpad, zo vindt de secretaris.

*12. De enige windmotor van het type Energie staat op Jousterp bij
fierkwerd. Vorig.iaar
nog stond htj op de nominatie om gesloopt te worden, maar er gloort hoop nu de provincie een subsidie van f 28.788,- heeft toegezegd voor het herstel van deze unieke
windmotor, die zo schitterend gelegen is aan de provinciale weg tussen Bolsward en
Iil/orkum. De molen was vorig
iaar trouwens opgenomen in de feestelijkheden rond
de Open Monumentendag en de heer V/illem Hengst (mede-auteur van "De
Windmotor...") was toen de hele dag op de molen aanwezig om belangstellenden
ervan te overtuigen dat dit beeldbepalende maalwerktuig absoluut niet verloren zou
mogen gaan. Laten we maar aannemen dat die inzet beloond gaat worden met een
waardig herstel"

\
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Verslag excursie leermeesters
Tot mijn grote schrik benrerkte ik achteraf in mijn toelichting op het afgelopen opleidingsjaar van het GFM tijdens de najaarsvergadering, dat de excursie naar de beide
molens op Ameland ongenoemd was gebleven. Hier volgt alsnog een kort verslag van
deze zeeÍ geslaagde dag.

Op zaterdag I I november 1995 waren alle leermeesters door de vrijwilligers in opleiding
uitgenodigd een bezoek te brengen aan de beide op het eiland aanwezige korenmolens.
Aan de uitnodiging voor deze alternatieve leermeestersvergadering werd gretig gehoor
gegeven, gezien de gÍote opkomst van de leermeesters. 's Morgens werd er verzameld op
de pier van Holwerd om op de boot van half tien te stappen. Op het eiland werden wij
door de heer Heijstek en de vrijwilligers van harte welkom geheten, waarop het gezelschap in de aanwezige personenauto's gedirigeerd werd om vervoerd te worden naar het
plaatsje Hollum. In het plaatselijk logement, dat schitterend in de oude dorpskern gelegen
is, werd het hele gezelschap ontvangen met koffie en gebak. Aansluitend werd door de
heer Heijstek een lezing verzorgd, waarbij uitvoerig werd ingegaan op de vraag in welke
stand de vangbalk de meeste kracht uitoefent op het lange sabelijzer. Voor de geihteresseerden verwijs ik u naar De Utskoat nr.80 blz.44 e.v. waarin een en ander uit de doeken
is gedaan. Vervolgens werd er van de aangeboden lunch genoten. Daama werd de excursie voortgezet met een bezoek aan de korenmolen "De Verwachting", die door de oude,
gerestaureerde dorpskem gemakkelijk te voet te bereiken is. Door de ploeg vrijwilligers
in opleiding was de molen ingespanÍen en stond "voor de prins" te draaien. De molen is
in 1991 met behulp van een oud achtkant uit het plaatsje Brucht (gem. Hardenberg in
Overijssel) herbouwd. Het achtkant was tot dat moment eigendom van de heer A.G.
Kleinjan, rietdekker te Den Ham, waar het was opgeslagen in afwachting van betere td-

In l99l werd de molen door bouwbedrijf Hiemstra opnieuw opgericht. In tegenstelling
tot de voorganger is de nieuwe onderbouw van de molen omwille van de ruimte voorzien
van een zolder onder de stelling waarop tevens de maalbakken eindigen. De maalstenen
liggen dus op de stellingzolder. In het afgelopenjaar is het koppel maalstenen in gebruik
genomen, zodat er bij tijd en wijle geproduceerd wordt voor de plaatselijke bakker.
Tegen het houten onderachtkant was men bezig met het geheel in stijl realiseren van een
schaftgelegenheid voor de molenaars.
Na de molen van onder tot boven bekeken te hebben, verplaatste het gezelschap zich per
auto naar de grondzeiler korenmolen "De Phenix" te Nes. Deze molen was bij aankomst
ook draaiende te zien. In de molen was een pletter in bedrijf om tarwe vóór te kneuzen
om het op een later tijdstip te vermalen tot tarwemeel. Opvallend aan deze molen is het
ver overstekende achterkeuvelens van de kap; tezamen met de constructie van het bovenwiel doet dit denken aan een "Westra"-molen. Tot slot van deze dagwerd het Landbouwen Juttersmuseum te Buren bezocht, een museum dat de geschiedenis en de ontwikkeling
van de landbouw en tevens bijzonderejuttersvondsten laat zien. Vooral het boerderijtje,
dat bij het museum hoort, spreekt zeer tot de verbeelding en laat zien hoe men vroeger
leefde op het eiland. Al met al was het voor iedereen een zeer geslaagde dag. Het is voor
een ieder zeer de moeite waard om een bezoek aan het eiland en de molens te brengen.
Namens de leermeesters spreek ik nogmaals mijn dank uit aan de organisatoren.

Johan Cnossen

-
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Derde Friese Molenmiddag
op 28 september 1996 van 13.00 tot 18.00 uur.
Beste collega molenaars pak je agenda en schrijf het bovenstaande even op, want we
zullen jullie op deze middag graag ontvangen op de hieronder volgende rnolens:

* Korenmolen "De Hoop" te Sumar.

* Korenmolen "Koartwald" te Surhuisterveen"
* Poldermolen "De M0nts" te Buitenpost.
* Boktjasker te Augustinusga.

Nog even op een rijtje:

Datum:
Tijd:
Plaatsen:

Zaterdag 28 september 1996
13.00 tot 18.00 uur

Augustinusga
Buitenpost
Sumar

Route:
Inlichtingen:

Surhuisterveen
TÉlf te bepalen
tsetty (058-215.17.58) of Dirk (051 l-46.34.79)

We, dat zijn uiteraard de molenaars van genoemde molens en de ondergetekenden.
Wrj denken dat het niet nodig is om de bijzonderheden van deze molens hier te
beschrijven, want jullie bezitten natuurlijk allemaal het nieuwe boek "Friese Molens".
Reden om dit weer eens te raadplegen en je te verlustigen in dit fraaie boek.
Ook de route zal de meesten van jullie wel bekend zijn, maar desondanks wordt ter

illustratie bij dit artikeltje even

een routekaartje afgedrukt.
Jullie mogen zelf bepalen
welke molen

je het eerst wilt

bezoeken. De volgorde van de
bezoeken is dus geheel willekeurig.
In de molen van Sumar zullen

jullie worden

getrakteerd op
koffïe met koek, terwijl wij jullie allemaal gratis een boe§e
van "De Hoop" zullen uitreiken
plus nog een bescheiden pre-

GËtu{f;r$ï[
ACHïK,qRSP§J

sentje.

Dus mensen, KOMEN !!!!!
Rest ons nog om de molenaars
van de te bezoeken molens
reeds nu te bedanken voor hun

bereidwillige medewerking en

tot jullie allemaal te zeggen:
Tot ziens op de 28e september.

r'*'

..1

l

Betty en Dirk"

I
)

:i1

jÏ'
.t

ÈT'J
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Berichten van, voor, en over
molenaars en molenvrienden
Jhr. T.AJ. van Eysinga onderscheiden
Op de jaarvergadering van "De Hollandsche Molen" werd dit jaar opnieuw een lid van
"De Fryske Mole" c.q. het "Gild Fryske Mounders" onderscheiden door de "stichting
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Molenlieflrebber bouwde
achtkant op voormalige
timmerwerkplaats
In Gytsjerk veÍïees

zateÍdag

Molengiftenfonds voor Vemuft en Volharding".
Wie kent niet Jonkheer lalling AEdo Johan van Eysinga, de oud-vice-voorzitter van "De
Fryske Mole", die op menig molenfeest met z'n opvallende speeches een lans brak voor
het molenbehoud in Friesland en daar daadwerkelijk ook aan meewerkte als bestuurder.
Want naast zijn bestuurszetel bij stichting "De Fryske Mole" was hij voorzitter van "De
Stichting tot instandhouding van de Langweerder Molen" en "Molenstichting De
Hersteller" te sintjohannesga en bemoeide hij zich met het herstel van de poldermolen
van Scharsterbrug, met de wedergeboorte van "Het Zwaantje" te Nijemirdum en met al
die molens, die onze eigen Fryske Mole tijdens zijn bestuurstermijn in eigendom verwierf. Behalve in de Friese molenstrijd was hij ook landelijk actief als lid van het dagelijks bestuur van "De Hollandsche Molen", wÍurvan hij geruime tijd zelfs vice-voorzitter
was. Soms moest de strijd voor de molens bevochten worden tot voor de Raad van State,
maar ook die hindemis wist hij succesvol te nemen, waardoor bdvoorbeeld molens in
Sintjohannesga en Nijemirdum thans op de monumentenlijst prijken en daar de financiële

exemplaren. Het is een pracht
gezicht om zo onverwacht in
het dorp een forse modelmolen boven de huizen te zien
uitsteken. Op het moment dat
wij hier foto's maakten, lag
de heer Hoekema helaas in

vruchten voor het molenonderhoud van kunnen plukken.

het ziekenhuis. Vanaf

De inzet voor 's lands wiekendragers was eigenlijk begonnen in Langweer. Toen de
plaatselijke polder in verband met de komst van een electrisch gemaal geen belang meer
had bij de oude poldermolen, moet Van Eysinga gezegd hebben: "Geef mij die molcn
maar, ik maak er wel een stichtinkje voor". En dat geschiedde in januari 1949. Toch rust
op zijn strijd voor het molenbehoud ook een schandvlek. Het was in de toenmalige
gemeente Doniawerstal, waar Langweer de hoofdplaats van was. " Ik was een jaar of tien
toen een van de twee molens van de Koevorder polder aJbrandde. Ik weet het nog als de
dag van gisteren. Vader vroeg of er een nicuwe molen moest komen of een elcctrisch
gemaal. Ik zei: natuuuutrrlijk een electrisch gemaal, dat gedonder met die molens. Dat
betekende dat de andere molen ook verdwenen is. Weg twee molens, een zwarte bladzijde
voor het molenbehoud".
Het heeft de "Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding" er natuurlijk niet
van kunnen weerhouden deze sympathieke molenstrijder van het eerste uur voor zijn
nimmer aflatende dver de onderscheiding te geven die hem toekwam. Vele malen kon hd
zelf op het podium mensen met deze onderscheiding blij maken, wat ieder jaar opnieuw
een hoogtepunt van de jaarvergadering was. Het was des te spijtiger, dat hij er 2 maart
jongstleden niet zelf bij kon zijn.
Op deze plaats willen we de jonkheer van harte geluk wensen met de verdiende onderscheiding, waarbij wij hem tevens dank zeggen voor de vele goede dingen die hij voor de
molens in Friesland heeft weten te bewerkstelligen.
Gerben D. Wijnja

20 april een pracht van een
modelmolen op de voormalige timmerwerkplaats van de
heer Anne Hoekema aan de

Trijnwaldsterdijk.

Met zljn

vlucht van zes meter behoort

het model tot de

grotere

deze

wij hem een
voorspoedig herstel. We
plaats wensen

hopen gauw eens terug

te

komen om dan een reportage
te maken die we t.z.t. in De

Utskoat zullen

plaatsen.

(GDw)

Westlandse Molendag
Op 29 juni 1996 houden der-

tien molens in en rond

het

Westland van 9.00 tot 17.00 uur open huis. Er bestaat de mogelijkheid een fietstocht
langs deze molens te ondernemen, een routebeschrijving hiervoor is bij elke deelnemende
molen voor f.3,50 te koop. Er kan bij elk van deze molens worden gestart. Bezoekt men
vijf of meer molens, dan wordt een leuk aandenken uw deel. Voor inlichtingen telefoon
015-380.84.32.
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pelmolen "De Hond" in Paesens de lessen verzorgde. Zijn vrouw Betty was daar ook
in opleiding, samen met lan van Riet, Koos Nijpjes, René stout, Nico Boersma en Eelco

en

Duursma."
Het was voor Elles op "De Hond" wel iets prettiger dan in Stiens. Ze was immers niet
meer de enige vrouw. Bovendien kon ze het bijzonder goed vinden met Betty Gremmé bij
wier echtgenoot ze thuis op dinsdagavonden theorieles kregen.

Vrouwen
Het hele huis staat in het teken van de molons. woar icts lan hangen, daar prijkt een
molentaaiplanlï een molenkalender, een molenfoto of -schitderijtje; in kasten en op
planken staan blilqies en trommehjes met molenafbeeldhgen, serviesgoed met
fmaie
molenplaatjes, kiÍsch-molen(jes en andere kteinigheden. Maar alles draoiÍ om rnolens.
wat te denken van een hamsterkooi, die is omgetoverd tot een getmliade molen: zodra
de hamster in z'n rad rent gaat een wiekenkruh via een riamaandrijving draaien. En
mocltt je in de splegel kljken dan zie je iezelÍ nrust een fraai gegraveerde molen. In
enlule doun worden ansichtkaarten bewaard, diverse foto's zijn in albums geplaV en
de boekonlrast puill uit van de molenboeken Kortom, het begint een ,'normaal,, mens
hier te draaien, moar de molenlicJhebber raald niet gauw uitgekeken. we waren een
middag op bezoek bij Elles Feenstra in l*euwarden.

Hetzit in't bloed
Als kind was Elles al in de ban van de molens.' "Ik was ticn jaar toen ik van m'n oudere
zus tien molenansichten kreeg. En die heb ik nog. Zij was het ook die me als eerste meerutm ruur een rnolen. Dat was de grote hoge l<orenmolen "De valk' in lzi"den. ook ging

ik met haar mee naar de Taanse schans. prachtig vond ik dat. op m'n verjaardag kreeg
ikvan haar hct interessante boek "Molens" van stokhuyzen." Dathet molenvirus zo toesloeg bij Elles is overigens niet verwonderlijk. Met trots vertelde ze ons, dat haar overgrootvader molenaar is geweest op de ronde stenen bergkorenmolen te steenbergen in
Noord-Brabant.

Het hebben van een hobby heeft Elles altijd als een buitengewoon goede

bagage

beschouwd. Toen ze nog op de MAvo zat,had ze er zelfs profijt van bij het maken van
een werkstuk en toen ze onlangs nog een cursus "spreken in het openbaar" volgde, kwam
de molenkennis opnieuw goed van pas. En op vakantie dan? "[a", verzucht Elles "dan
moest de hele familie zich aanpassen, want als er een molen ons pad kruiste, moest en
zou ik er in om hem te bekijken en te fotograferen."

"Gestoord"
Het was infussen 1988 geworden en Elles wÍrs nog steeds gek van molens. "Een andere
zus attenteerde mij toen op het "Gil"d Fryske Mounders". In stiens verscheen in een huisaan'huis-blaadje een wervend artikel over onze molenaarsvereniging. In de ogen van
m'n zus was ik al zo "gestoord" dat ik daar zeker bij moest. Dat ik dat nog niet ontdekt
had! Afijn, ik lcwarn in contact met Piet Bootsma en Gert Klijnstra Ik kan als leerlingmolenaar geplaatst worden op de leorenmolen van stiens. lan ten Napel was mijn eerste
leermeester. Toen die ermee stopte, kwam ik terecht bij Gerard Gremmé, die op de koren-

warureer we opmerken, dat zo'n molenaarsvereniging toch wel veel lijkt op een mannenwereldje protesteert Elles heftig. In stiens werd ze als enige vrouw uit de gein wel veel
"geplaagd", maar dan plaagde ze krachtig terug. Als beloning werd haar vervolgens
opgedragen een zak meel op d'r schouder te versjouwen en dan was het wel weer gedaan
met de pret. "Toch werd ik ook wel als vrouw behandeld hoor. 't was vaak knokl<cn wie
me uit lzeuwarden ophaalde en weer thuisbracht", antwoordt ze met glinsterende pretoogjes. Hoewel ze er nooit zo over heeft nagedacht, vindt ze het wel jammer dat er niet zo
veel vrouwen in de gelederen van het Gild actief zljn. "Het zou meer evenwicht geven",
oordeelt Elles, die vervolgens in haar kantoortje de computer opstart om na te gaan hoeveel vrouwen er eigenlijk in het ledenbestand aanwezigzijn. Samen komen we tot de onthutsende conclusie, dat het nog geen tien procent is. van de 231 leden zijn er 15 vrouw.
Daarvan hebben er vijfde status molenaar, een is geslaagd als gezel en vier zijn als leerling nog in opleiding. De resterende vrouwen behoren tot de groep buitengewone leden of
donateurs.

Bestuursbaantje
voordat Elles zich ook op het bestuurlijk vlak ging bewegen, deed ze eerst achter de
schermen al het nodige voor de club. "1/c werd gevraagd door Freek velkers of ik wat
klusjes wilde opknappen. IJitgenodigd op de bestuursvergadering kreeg ik te horen dat ik
na goedkcuring van de vereniging Jelle Bouma zou opvolgen. Dat vond ik zeer eervol. Ik
was ook nog maar leerling en dan al in 't bestuur. In de eerswolgende vergadering werd
ik gelrozen en ik moet Teggen dat ik het vreselijk leuk vind. Het is eigenlijk ook waarvoor
ik geleerd heb en tegelijk m'n hobby. Ik blijf zo mooi op de hoogte en lcan bovendien
bepaalde zaken zelf regelen", aldus een enthousiaste Elles. Met de computer automatiseerde ze vervolgens het ledenbestand (ze haalde daarvoor zelfs het diploma informatica), ze stelde een nieuw Huishoudelijk Reglement samen, ze verzorgde de publiciteit
rond het boekje "Friese Molentaal", ze werd secretaris van de leermeestersvergadering en
hielp verder met de organisatie van het "Krukas-symposium" in woudsend. Deelnemers
aan dat symposium hebben nog recht op de ontvangst van een bundel van de daar gehouden lezingen. volgens Elles ligt dit klaar voor de drukker, zodat we nog even geduld zullen moeten opbrengen.

Geslaagd
De negende november 1991 is voor Elles een bijzondere dag. Er stond een vrij krachtige
noordwesten wind. Het was droog, maar de wind die over het wad kwam was koud en
guur. Op de molen te Paesens waren molenaalsexamens van het "Gild Fryske
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Mounders". Elles' kennis van en practisch werken met molens werd op die voor haar
gedenkwaardige dag getoetst door de examinatoren Jan Hofstra en Durk Posthumus. Op
alle onderdelen wist ze de mannen van haar kunnen te overtuigen , zodat ze het felbegeerde getuigschrift in ontvangst mochf nemen. "Het was wel heel spannend, want met de
weerkennis was het volgens mij kantje boord", verzucht Elles.
Zo kwam er dus een eigen molen binnen handbereik. En dat werd de molen "Victor", de
prachtig gelegen poldermolen die het aanzien van het terpdorp Wanswerd zo'n bijzondere charme verschaft.
" Ik moest op het provinciehuis komen yoor een sollicitatiegesprelc En ik kreeg hem. Blij
dat ikwas. Je gaat ookveel meer ontspannen naar een molen als je geen leerling meer
bent maar "chef du rnoulin". Toch heb ik de eerste keer van de zenuwen niet gedraaid. Je
hebt ook zo'n verantwoording. De lccren daarna was ik niet bij het vangtouw weg te den-

ken. Toch heb ik er niet lang mee gedraaid. De "Himriksmolen" lcwarn beschikbaar en
die was voor mij beter hanteerbaar. Ik nam deze molen van Crarner over, terwijl Koos
Nijpjes in Wanswerd op de molen kwarn. Samen met Jan van Riet heb ik deze beroemde
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televisie wat meer aandacht aan molens geschonken kon worden. En dan liefst documentaires als die over molenaar Gunnewick uit Vragender die jaren geleden door de TROS
werd uitgezonden. In Elles' ogen zou ook Omrop Fryslàn wel eens wat vaker bij molengebeurtenissen aanwezig mogen zijn. Het jubileum van "De Fryske Mole" was een goede
mogelijkheid geweest, die helaas niet is aangegrepen. Moeten we nu wachten tot het Gild
25 jaar bestaat? Dat is pas over vrjf jaar en in die tussentijd is er vast veel molenfraais
vast te leggen. Wellicht dat het Gild de hulp kan inroepen van een amateur-filmclub, die
een professioneel ogende videofilm over molens in Friesland zou kunnen gaan maken.
Bij het in roulatie brengen daarvan kunnen de kosten terugverdiend worden, terwijl er op
een attractieve manier aan molenpromotie gedaan wordt.
Kortom, er is nog genoeg te wensen. Pas in 1999 zit Elles' termijn in het bestuur erop.
Wie weet wat er in de tussenliggende jaren nog gerealiseerd zal worden. Haar wensen
ogen fraai, maaÍ zijn ten dele ook bijna onhaalbaar. In molenland zijn evenwel al zoveel
wonderen verwezenlijkt waarvan men vantevoren de haalbaarheid ook zeeÍ laag inschatte.

" De alles vernietigende brand betekende een gevoelige streep door de rekening, maar de herbouw gaat door en dat betekende een ware
opluchting. Molenmaker Doombs uit Adorp is al ver gevorderd met het werk. Vrijdag 1
maart jongstleden ging Elles een kijkje nemen in de werkplaats. Het ziet er allemaal
hoopvol uit en wanneer alles meezit kan de herbouw nog vooÍ de bouwvak opgeleverd
spinnelcop vele malen laten draaien.

Gerben D. Wijnj

worden.
\il'ensen
De wedergeboorte van de spinnekop in de Groene Ster wordt door Elles toegejuicht.
Naast deze wrige wens heeft ze echter nog wel meer punten op haar verlanglijsde staan.
"Ondanlcs alle tekorten zou ik graag wat verdwenen molens terug willen zien. ln
Drachten leeft een prachtig plan, maar lzeuwarden mag eigenlijk niet achterblijven."
Elles doelt daarbij op herbouw van molen "De Leeuw" aan de Noorderplantage. Het
stadsbestuur had deze monumentale wiekendrager met molenaarshuis aangekocht in
1882. Na afbraak van de molen werd de hoogte waarop hij zo fier stond afgegraven en op
het restant kwam later de Pier Pandertempel te staan. Het molenaarshuis bleef evenwel
stÍurn.

In 1989 werd overigens op initiatief van de lreuwarder ondernemer Cees Tadema een
nieuwe stichting opgericht, die tot doel heeft een verloren gegaan monument in de Friese
hoofdstad te reconstrueren. Hierbij werd bdvoorbeeld ook gedacht aan een molen.
Hoewel wethouder Timmermans de oprichting toejuichte, merkte hij toen wel op dat het
herstel van "bestaande historische kwaliteiten" met de huidige monumentensubsidies
met moeite verwezenlijkt kan worden (Leeuwarder Courant 2-2-89). Elles zou met het
oog op dit plan nog eens navraag kunnen doen.
Een andere wens ligt op het gebied van de molenliteratuur. "Molens" van Stokhuyzen is
haar lievelingsboek,"want daar begon het allemaal mee, hè". Het boek is niet meer verkrijgbaar en zou eigenlijk herdrukt moeten worden. Toch is dat niet haar boekenwens.
Heel graag zau ze in het bezit willen komen van een boek over de paltrok-houtzaagmolen. Maar dat boek moet nog geschrev€n worden. Ook zou z,e gÍaag zien, dat er op de

.

Elles geniet van het uitzicht vanaf haar spinnekopmolen"
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Vergeten restanten (2)
Bii de inventarisatie in het boek "Friese Molens" zijn

enkele molenrestanten over het
hooÍd gezien. De heer Harmen Zwart uit Engwierum maakte ons hierop attent. Als een
soort service bieden wii U als lezer van De Utskoat deze informatie alsnog aan met dank
aan de heer Zwart. In dit nummer de tweede aflevering die gaat over de molen van
Friens.
Op het artikel over het molenrestant btj V/arten kan ik met behulp van gegevens van de
heer w. Entrop uit Kollum nog de volgende aanvulling doen:
De RD-coördinaten ziin 18943 - 57285. Het bouwjaar van de molen is 1756. Hrj bemaalde het noordehjke deel van polder 80. De houten roeden waren voorzien van oudhollandse ophekking en hadden een vlucht van 14 meter. In 1943 was de weduwe W.R. van der
V/al uit Warten eigenaresse. In dat jaar was de molen nog regelmatig in gebruik en verkeerde toen in een goede staat van onderhoud. In 1952 werd de molen ontwiekt. De
gebroeders Van der V/al uit Warten waren in 1957 eigenaar.

' Overzichtsfoto van het boerenerf met links het restant van de spinnekop.
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Nu het molenrestant bij Friens.
Plaats, gemeente

Friens, Boarnsterhim

Voormalige gemeente*

Idaarderadeel
Onbekend
Op 'e Syl 3, Friens
Te bereiken via Jirnsum
18236 -56660
G. Smid, Op 'e Syl 3, Friens

Naam

Adres en ligging
RD-coördinaten
Eigenaar
Functie
Andere bestemming
Bouwjaar
Landschappelijke waarde
V/indbelemmering

In bedrijf

Voorheen poldermolen
Onbekend, op stafkaart uit 1854 aangegeven
Gering, windbelemmering
Door geboomte, bij oostenwind door boerderij
Niet bedrijfsvaardig en niet compleet

. Het interieurvan het onderhuis. Beidefoto's zijn genomen op

I

maart 1996.
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Constructie
Type
Onderhuis

Spinnekop

vierkant onderhuis op vier gemetselde klippen van ca. 40

bij 40 cm. Het onderhuis is afgedekt met golfplaten.
Inrichting

Gehele inrichting ontbreekt.

Bijzonderheden

De zijden van het onderhuis meten ca.3,9 bij 3,7 meter.
De hoogte bedraagt ca.3 meter. Het onderhuis was voor
heen gedekt met donkerblauwe pannen. De kop was
gedekt met hout. De ingang bevindt zich aan de oostzijde.
De molen was uitgerust met een schroef en bemaalde
polder 176. Hij heeft tot omstreeks l93l gemalen.

In de maand: JULI
trs in juli de morgen rood,
's avonds verkeert het weer in nood

I

2

Sint

o.L.v.

Sint

Rumoldus

Visitatie

Godelieve

3

4

5

6

7

Sint

Engwierum

Harmen Zwart

Donatius

I

9

10

11

t2

t3

T4

19*

20*

2t*

Zeven
Heilige
Broeders
15

V/eerspreuken als weervoorspellers
Iedereen kent wel enkele weerspreuken, die een voorspelling plegen te doen over de
komende weersgesteldheid. Enige tijd geleden is van de hand van de heer V/eijers een
boekje hierover verschenen, dat inmiddels is uitverkocht. Dankzij de welwillende medewerking van uitgeverij Bigot en van Rossum kunnen wlj U hiervan toch laten meegenieten. In iedere Utskoat zal de komende drie jaar een \ryeerspreuken-kalender verschijnen,
met daarin aangegeven een aantal weerspreuken" In deze Utskoat kunt U de eerste kalender aantreffen.
Of ze waar zijn of niet, of ze het weer juist voorspellen of niet: de weerspreuken berusten
op oude boerenwijsheid" Uit onderzoek is gebleken dat ze tn driekwart van de gevallen
een zekere kern van waarheid bevatten. Uiteraard moeten de spreuken in een aantal
gevallen niet al te letterlijk worden genomen. Ook staan een aantal spreuken voor wat
betreft hun voorspellingen soms haaks op elkaar. Of komen een aantal spreuken in verschillende verschijningsvorïnen bijna letterlijk terug in verschillende maanden van het
jaar.
De kalender, zoals die in de Utskoat verschijnt, is bedoeld als aardigheid. Wij hopen dat
U het als zodanig zult kunnen waarderen. En wie weet treft U op een goede dag een
spreuk, die het weer helemaal korrekt voorspelt !
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l.

Is de eerste juli regenachtig,
gans de maand is twijfelachtig.
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19.

2" Brengt het Bezoek Maria's regen,

Zijn de hondsdagen helder en klaar,
verwacht dan maar een gunstig jaar,
komen de hondsdagen met veel regen,
dan gaan we slechte rijden tegen.

veertig dagen duurt die zegen.

20. 't Schone weer van Sint Margriet,
6" Regen op Sint Godelievens feest,

water binnen zes weken om het meest.
10. Wanneer de Zeven Broeders

't schone

weer breken, blijft 't onbestendig voor
zeYen weken.

ons prentenkabinet

8l hebben we een reaktie gekregen van
molenmaker-molenaar Durk Posthumus uit Huins. Hij herkende in de afgebeelde
spinnekop de molen van Hoogland te Barrah0s onder Wirdum (FM. nr.64). Deze
molen wordt verplaatst en gerestaureerd.
Achterop dit nummer weer een nieuwe onbekende Friese molen.
Op de onbekende molens uit nummer

21. Als het regent op Sint Victor,
is de oogst niet van goud.

T,evenbroedersdag,

Regent 't op

dan het nog 'zeven weken

doet Menardus nacht teniet,
maar regent het ook op Sint Margriet,
zes weken regen in 't verschiet.

uit

regenen

25" Drie dagen voor Sint Jacob goed,
een korenoogst in overvloed.

Molenliteratuur

mag.
15.

Met Sint Henricus regen,

veertig

26. Werken met Sint Anna de mieren,
dan zult ge een lange winter vieren.

dagen regen,

Met Sint Henricus droog,

zeyen

weken droog.

is

Tot slot:
juli heet en droog, dan houdt de winter kwaad

betoog.

Jeugdherinneringen van Rouke Klaas Henstra
Op 23 februari 1887 werd Rouke Klaas Henstra in Makkum geboren. Hij werd geboren in
het knechtswoninkje op het erf van zaagmolen "De Eendracht" aan de Kleine Zijlroede.
Zljn vader was daar houtzager, net als zijn oom kouwens. Toen Rouke nog in Makkum
op school zat, kwam zijn neef Hendrik als knechtje op de zaagmolen werken voor een
loon van slechts één kwartje per week. Rouke weet in zijn memoires te melden, dat de
lonen destijds toch erg laag waren: "Behalve vrij wonen en vrij houtstoken verdiende
vader f 6,- per week en Oom Siebold f 6,25 met de opbrengst van de zaagselverkoop."
Het was zwaar werk en er diende ook lang gewerkt te worden, vaak van zonsopgang tot
zonsondergang. Het ging met Roukes vader niet goed. Zijn gezondheid liet te wensen
over en hij kwam te overlijden. Rouke was toen tien jaar. Het gezin vertrok vervolgens
naar Baam, waar Rouke als krullenjongen bij een timmerman kwam werken. De welgestelde dames, bij wie zijn moeder als huishoudster een betrekking vond, stimuleerden
Rouke om hogerop te komen. Hij ging zelfs aan de studie en bracht het tenslotte tot technisch hoofdambtenaar. Hij overleed op 25 april 1963. Hoewel hij tegenover zijn kinderen
nooit veel over zijn jeugd had verteld, bleek hij de herinneringen aÍrn zijn korte
Makkumer periode aan het papier te hebben toevertrouwd.
In zijn memoires vertelt hij over het Makkum van voor de eeuwwisseling en het zal duidelijk zijn dat de diverse molens ter plaatse aan de orde komen. Vooral zijn herinneringen
aan het leven en werken op de zaagmolen maken het boekje voor de molenvrienden tot
een interessant bezit. In de molenliteratuur zijn dit soort boekjes dun gezaaid. Des te verraster waren we dan ook, toen we door contacten met de stichting "Ald Makkum" met
deze uitgave werden geconfronteerd. Toen genoemde stichting het handschrift in bezit
kreeg, was men al net zo verrast.
De "Statum-rige" werd een feit en de memoires verschenen als nummer I in boekvorm.
De uitgave telt 50 bladzijden in omslag, formaat A-5 (net als De Utskoat) en is voorzien
van l6 foto's, waaronder diverse molenfoto's.
Op bijgaande foto van het oude Makkumer molenpanorama zien we v.l.n.r de eerste
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in te wijden in de geheimen van het molenaarsvak.
Dat de stichting bepaald niet stil wil blijven zitten, wanneer de zeven molens straks allemaal klaar zijn, blijkt uit een oude wens, die nieuw perspectief geeft. Hoewel herbouw

van de

in

1862 afgebrande koren-, boekweit- en pelmolen "De Windlust"

te

Beetgumermolen te hoog gegrepen is, gezien de kosten, lijkt de terugkomst van een tjasker bij Blessum financieel wel haalbaar. Onder protest verdween hier in de vijftigerjaren
de laatste gemeentelijke dasker naar het Wielengebied bij Ryptsjerk om vervolgens te
verhuizen naar Augustinusga. ook het behoud van de laatste Amerikaanse windmotor,
vlak buiten Deinum aan de Blessumervaart, heeft de aandacht van de stichting. Kortom, it
br0zet folop. Dat het zo mag blijven.
Nadere informatie bij het secretariaat van de stichting, Dr. Poptastrjitte 3, 9034 HG
Marssum, tel. 058-2541 409.(GDW)

Korenmolen "De Nachtegaal"
In het Jaarboek Waterland 1995 verscheen

zaagmolen, de papiermolen, de oliemolen en de zaagmolen waarop Roukes vader werkte.
We mogen blij zijn met het initiatief van de stichting "Ald Makkum". Het lezenswaardige
wer§e brengt het oude Makkumer molenleven als het ware weer tot leven. Voor een tien-

tje kunt U daarvan meegenieten. Na overmaking van dit bedrag op

bankrekening
29.65.75.755 (Friesland Bank) of Postgiro 67.28.613 t.n.v. de Stichting Ald Makkum te
Makkum komt U in het bezit van het boekje. Vermeld wel, dat het gaat om Statum-rige
nr.1. Van harte aanbevolen! (GDW)

een 42 bladzijden tellend artikel over de
korenmolen "De Nachtegaal" in de Beemster. Het streekarchief Waterland heeft er met
een overdruk voor gezorgd, dat het uitermate lezenswaardige artikel ook onder molenliefhebbers verspreid kan worden. Een jaarboek bevat immers vaak een reeks van diverse
aÍikelen, waarvan de meeste door de molenvrienden toch niet gelezen zullen worden.
Gelukkig is het werk van N. Th. Van der Lee dan ook apaÍ uitgegeven. Hij heeft op basis
van diepgaand archiefonderzoek de geschiedenis van de korenmolens in de Beemster
beschreven. In 1614 stond er in Midden-Beemster al een standerdmolen, die in 1623
werd verplaatst en vervolgens in 1661 omwaaide. Acht jaar later verscheen tussen
Midden- en Noord-Beemster een bovenkruier, de huidige korenmolen "De Nachtegaal".
Behalve aan de molens wordt ook veel aandacht geschonken aan de molenaars. Het verhaal is geillustreerd met twaalf afbeeldingen. Het formaat van de uitgave is A5 (gelijk aan
De Utskoat). De overdruk kan worden besteld door overmaking van f 7,50 op
Postbankrekenng 2295066 t.n.v. Streekarchief Waterland te Purmerend. (GDW)

"Stichting Molens in Menaldumadeel" Jaarverslag 1995
Deze zusterstichting van De Fryske Mole is inmiddels twintig jaar actief. Sinds de oprictr
ting in 1995 zijn de bestuursleden Waling Hofkamp en Kees Hellinga nog steeds in functie. Ook de molenaars van het eerste uur, Jan Pieter de Jong, Wieger Wijning en Bert Prins
zijn nog present en stralen hun enthousiasrne uit naar de nieuwkomers, waardoor de stictr
ting heeft kunnen voortbestaaÍr, aldus voorzitter Hellinga in zijn voorwoord. Thans bestaat
de groep uit 2l mensen, terwijl over enkele maanden alle zeven molens gerestaureerd zijn.
En dat gebeurde voor een niet onaanzienlijk deel door zelfwerkzaamheid!

In een "In Memoriam" wordt molenmaker ïJeerd Dijkstra uit Gysjerk herdacht, de man
met wie de stichting in de loop der jaren een hechte band opbouwde en die zijn kennis en
ervaring overdroeg aan de vrijwiilige restaurateurs.
Uiteraard passeren de eigen molens de revue: Het onderhoudswerk, de draai- en maaluren
en andere bijzonderheden. Zn kreeg "De Rentmeester" te Menaldum bijvoorbeeld zijn
gevlucht terug en werd er aan "De Kievit" bij Berlikum volop gerestaureerd en gerietdekt.
We hopen hierop nader terug te komen in één der volgende nummers van De Utskoat.
Naast restaureren en malen werd er ook nog tijd gevonden om nieuwe molenlieftrebbers

Molenlesbrieven voor het onderwijs
Het Gilde van Vrijwillige molenaars heeft inmiddels een tweetal lesbrieven doen verschijnen over molens in Nederland. Het eerste deel gaat over de poldermolen en tett 16
bladzijden A-4 in omslag met een werkblad voor een te organisercn cxcursie, alsmede
een bouwplaat van een wipmolen. Een docentenhandleiding van 8 pagina"s in omslag
wordt erbï geleverd. van dezelfde omvang en opzet is een twecde deel verschenen over
de korenmolen. De tekst is van Ditte Lockhorst, terwijl G.J. Pouw Jr. het illustratieve deel
voor zijn rekening heeft genomen. De samenstelling kwam tot stand in nauwe samenwerking met Stichting De Utrechtse Molens. De prijs van een deel komt op f 12,50 incl. verzendkosten. U kunt de lesbrieven verkrijgen bij het Gilde van vrijwillige Molenaars,
Nieuwe Bussumerweg 92, 1272 CK Huizen (NH).
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We verlaten Langezwaag en gaan nu eens nÍurr een ander weidegebied dat tevens zeer
waterrijk is, namelijk Grou, de hoofdplaats van de voormalige gemeente ldaarderadeel nu
gemeente Boarnsterhim.
Onze redacteur Gerben Wijnja heeft al in het kort in de vorige "De Utskoat" (nr.8l) iets
aangehaald over de verdwenen oliemoien. Dit naar aanleiding van de expositie in het
museum "De Trije Gritenijen" te Grou.
Ook ik heb deze kleine en interessante tentoonstelling bezocht in dit kleine knusse dorpsmuseum, dat o.a. aandacht schenkt aan de dorpen van de gemeente Boarnsterhim. Hier
kreeg ik een krant in handen met een uitgebreid artikel over deze verdwenen Grouster

oliemolen op de "SeinpöIe", die op 500 m ten noordwesten stond van de Nederlands
Hervormde kerk, de bekende 12e eeuwse St. Pieter met zijn typisch Friese zadeldaktoren.
Dit artikel is het nieuwe "knipselartikel" voor deze aflevering.
Grou had naast deze oliemolen ook nog een roggemolen en twee zaagmolens en niet te
vergeten de vele watermolens, waarvan er nog een paar zijn overgebleven. Daar besteden
we nu verder geen aandacht aan. Maar nu eerst het knipsel, gevolgd door een toelichting.

De Grouster oliemolen in
n'De
Tde Gritenrjen"
Op 23 december 1872 deden Hoitze Hendriks Nijdam en Homme Jacobs Dijkstra, beide
veehouder te Grou, een verzoek aan de dominee van de Ned. Herv. Gemeente te Grou om
een plekje grond te mogen kopen om daar een windoliemolen op te vestigen. Precies 123
jaar later, op 23 december 1995 wordt in het museum De Trije Gritenijen te Grou een tentoonstelling geopend, die de geschiedenis van deze oliemolen als onderwerp heeft.
Niet alleen de molen wordt belicht, ook de mensen die er mee te maken hadden krijgen
ruimschoots aandacht.
De aanleiding voor de tentoonstelling is een schenking, die het museum vorigjaar heeft
gekregen van de achterkleindochters van genoemde Homme Jacobs Dijkstra. De schenking bestond uit foto's, documenten, kleding en meubels. Het geheel geeft een indruk van
het tijdperk waarin de oliemolen mede bepalend was voor het dorpsaanzicht van Grou.
Geschiedenis van de molen
Het begon dus op 23 december 1872 met een verzoek een stukje land te mogen kopen.
Dit lag aan de overkant van Grou. Dit verzoek werd ingewilligd. De grond werd in erfpacht uitgegeven en ieder jaar op 15 januari moest de som van vijf en twintig guldens
worden betaald.
Een maand later op 23 januari 1873 verleende het college van Gedeputeerde Staten van
Friesland toestemming om op het genoemde perceel een windoliemolen op te richten
onder voorwaarde, dat de molen binnen een jaar in werking moest treden.

In juni i873 overleed Hoite Nijdam. In latere stukken trad als enige firmant Homme
Jacobs Dijkstra op. In 1897 werd de molen van een stoommachine voorzien. Aan allerlei
eisen moest worden voldaan, eer de vergunning voor deze verbouwing werd afgegeven.
In 1910 werd een verzoek tot verbouwing ingediend en ingewilligd. De Íirmanaam is dan

inmiddels geworden: Olieslagerij H.J. Dijkstra & Zn. Deze zoon ljitte Hommes Dijkstra
was de grote man van de oliemolen. Zljnraam is nu nog zeer bekend in Grou. Door veranderende omstandigheden o.a. afnemende produktie van de grondstof vlas, kon het
bedrijfhet niet bolwerken en in 1920 werden woonhuis, molen, fabrieksgebouwen, schiphuis en de woningen van de molenaarsknechten verkocht. Het enige wat er nu nog staat is
het vroegere woonhuis van de familie Dijkstra.

T[idsbeeld
Tussen 1850 en 1870 floreerde de landbouw in Friesland. Boeren die over wat geld
beschikten wilden wel eens als ondernemer gaan optreden. Het exploiteren van een olieslagerij was dan een voor de hand liggende bezigheid. Behalve in Grou waren er oliemolens in Jimsum (opgericht door een zoon van Hoite Nijdam) en in Akkrum. De molen van
Jirnsum brandde af in 1915, uit de molen in Akkrum zijn later Twijnstra's Fabrieken of
UTD ontstaan. De molens moesten aan het water staan, omdat aan- en afvoer per schip
plaats vond.
De olie, die uit vlas- of koolzaad werd gewonnen, diende als grondstof voor de produktie
van verfen linoleum. De veekoeken, die uit de vaste bestanddelen werden geperst, vonden hun weg naar de boeren in de omgeving.
Molens, die dicht bij de bebouwing lagen, stonden op een hoge schuur om zoveel mogelijk van de wind te kunnen profiteren.
De molens werden bemand door twee of drie man. In Grou woonden de twee vaste molenaarsknechts in de woningen ten oosten van de molen. Deze mensen werden vaak doof,
omdat het olieslaan met veel lawaai gepaard ging.
De familie Dijkstra
Homme Jacobs Dijkstra trouwde met Elske 'ljittes Peenstra. (Z1jn compagnon Nijdam
was getrouwd met haar zuster Jitske). Elske overleed drie weken na de geboorte van haar
zoon Tjitte Hommes op 40 jarige leeftijd. Tjitte Hommes trouwde met Joukje Koopmans.
Van dit echtpaar zijn verschillende foto's in het museum te zien. Zij hadden drie kinderen:
Elske, Homme en Emkje.
Het was een familie van aanzien in Grou. Na de verkoop van molen en woonhuis vestigde het echtpaar zich in de Parkstraat in het pand, waar nu het Hobbycentrum is. In het
huis was een kantoor voor de door Dijkstra opgerichte spaarbank. Hij overleed in 1940,
zijn vrouw in 1944.

Aan het museum zijn verschillende sieraden en kledingstukken geschonken. Het is niet
precies na te gaan of ze aÍkomstig zijn van de moeder van 'ljitte Hommes of van de moeder van zijn vrouw. Het Friese kostuum met toebehoren uit plm. I 850 is waarschijnlijk
ook van een van deze wouwen geweest.
Het is verheugend, dat deze eigendommen van een vroegere Grouster familie weer in de
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plaats Grou teruggekomen zijn en dat we ze in het museum aan iedereen kunnen tonen.
Op de tentoonstelling is ook een aantal centsprenten te zien die deel uitmaakten van de
schenking. 7* zaten gevouwen in een schoolbord uit 1796. Verschillende namen komen
er op voor. Naast die van Tjitte Hommes Dijkstra, ook Thomas Adams de Groot en
Wytze ljittes Peenstra. Bijzonder is, dat sommige prenten zijn gemaakt op brokaatpapier,
groen met goud bedrukt. Er was er ook één bij met Friese tekst. Deze zijn gemaakt door
Joost Halbertsma. Het museum heeft nu drie Friese centsprenten en hoopt hier ooit nog
eens een paar van te ontdekken.

Hij was koopman en boer op "Klein Fenwierster" cn wls gclft)uwd op 24 nrci lll5 I mct
Jitske ïjittes Peenstra geboren l7 juni I tt2 I , «le datunr van lraar ovcrliidcn is nict hckcnd.
Van dit echtpaar hebben we geen foto's, maar wcl virn rlc zrx»r vart lkrntnrc cn Elske
Dijkstra, namelijk 'Ijitte Hommes (=Hommez.orm) gchorcn 2l .juni lll.57 tc Ncs cn ovcrledenop 28 mei 19,10 te Grou. Hij was op I I augustus llllll gclr«ruwd rnct Joukjc'ljittcs

Nu de korte toelichting en de verantwoording. Het knipsel is zo volledig, dat ik geen aanvullende gegevens kan verstrekken. Het artikel is geschreven door mevrouw T. NobbeBiesma uit Grou; zij is vrijwilligster van het museum te Grou. Voor een afbeelding van
de verdwenen oliemolen verwijs ik naar het vorige nummer van "De Utskoat" blz.24.
Dankzij de vriendelijke medewerking van het museum kunnen we wel eenpaar zeldzame
familieportretten afdrukken; te weten: Homme Jacobs Dijkstra geboren 1l december
1821 te Haskerdijken, later wonende te Nes, getrouwd op 9 mei 1852 met Elske 1jittes
Peenstra geboren l1 april 1817. Homme Jacobs overleed op 6 mei 1910 en zijn vrouw
Elske ïjittes al op 13 juli 1857. Zijn mede initiatiefnemer was zijn zwager Hoite
Hendriks Nijdam geboren 24februai 1823 te Grou en overleden op 15 juni 1873 te Grou.

Met dank aan het personeel van het museum "De Trijc Gritcnijcn" tc (irou, in hct hijzonder mevrouw T. Nobbe die mij toestemming hecft gcgcvcn orn haar artikcl tc rnogcn
plaatsen in ons molenblad. Het artikel stond in "F-risia" (Nicuwskrant vrxrr (irou cn omstreken) van 28 november 1995 en was een bijlage van "Dc Mid-l"ricslarrdcr".
De, bij dit artikel geplaatste, foto's zijn beschikbaar gesteld drxrr hct hovcngcnoemde
museum. Deze foto's zijn indertijd gemaakt door de fotogravcn Striippcí & van Duill,

Mevr. Elske (Tj ittes dochte r)

Mev r. J oukj e (Tj itte s do chte

Dijkstra-Koopmans

Hr. Hommes (lacobzoon)

Dijktra

Dijkstra-Peenstra

r)

Hr. Tjitte (HommeToon)
Dijkstra

Koopmans geboren 29 juni 1856 te Jirnsurn cn ovcrlcdcn 14 janu:rri lt)44tc Orou. llij
heeft nog twee broers gehad: Jacob Hommes gctxrrcn lll.53 tc Ncs cn ovcrlcrlcrr in ltl66,
van de andere broer Wytse Hommes ontbrekcn allc gcgcvcns.

Korenmarkt 201 te L,eeuwarden en door fotograaf J.H. Slatcrus tc Lccuwardcn.
Hccrcnvccn, mci 1996
Popkc 'l'immermans
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