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Van de redactie
Voorvechter van Nederlandse
molens Evert Smit overleden
Mededelingen van het bestuur
Gild Fryske Mounders
Friese molenaarsdag

13
15

18

23
21

Nieuws van Stichting
De Fryske Mole
Kort Fries Molennieuws
Molens bij Oldeboom (2)
Buitenpost heeft weer een
korenmolenmonument

2tt Uit de knipseldoos nr. 54
32 Molenherinneringen
33 Westenwind
37 Uit ons prentenkabinet
39 Molenbranden in het Bildt
,11 [ngezonden
1l Aangeboden
43 Molenliteratuur

Agenda
Mededelingen voor deze rubriek graag schr|fïe liik aan de redactie.
4maart 2000 Algemene vergadering van I)c Hollunclsche Molen in het RaiCongrescentrum te Anrstcrrllu rr nrcl rl i l"rl orrra-u itreiking geslaagde
vrij willige molenaars.
31 maart 2000 Voorjaarsvergadering viut lrcl (iiltl ljryskc M«lunclers te Akkrum
(zie de agendit eldcrs irr dit Iturtuttct').
april 2000 Molenaarsdag in lrryslilt (z,ic vcrtlcrop in dit nutnmer).
15 april 2000 Molenruilbeurs in Utrccht ( locatic Bctlrclkcrk, Burg. Norbuislaan
I , Utrecht-Zuile n ). I n lornrat ic hi.f clc orsart isittrlr, dhr. Tersteeg,
Spuistraat 589, 2981 TW Riddcrkcrk.
mei 2000 Opening van de gerestaureerde Burunlcr koren- en pelmolen.
mei 2000 Nationale Molendag.
mei 2000 Sluitingsdatum koprj nr. 98
mei 2000 Gild Fryske Mounders 25 jaar geleclen opgericht (de viering

8

6
13
19
23
9

vindt later in het jaar plaats!).

sept. 2000 2' Friese Molendug, zie elders in dit numnler.

Yoor meer belangrijke data betreffende de opleiding verwijzen we naar
de mededelingen van het bestuur Gild Fryske Mounders

Kopij
Kopij voor het volgende nummer graag vroegti.idig inzenden. De sluitingsdatum
is vastgesteld op l9 mei.

* Bij defoto's

op de omslag:

Voorzijde: De Babuurstermolen maalt op oude.juarsuvond mcl (cn tno('htige vlaggenparade
het nieuwe millennium tegemoet. Voor een verslag v,crvt'i.j:.en v'( nuut' dc irnpressie verderop in
dit nummer. Achterzijde: Korenmolen De Mars muukl:.it'h op t,oor tle rnillenniumviering
(opname 30-12-1999).

Van de redactie
Een bijzonderjaar staat voor de deur. Eenjaar waarin onzc rnorrurncntalc wiekendragers als
zeldzalrrre pronkjuweeltjes weer volop kunnen schitteren. Dat gcldt nict alleen in de ogen van
de molenvrienden, maar we zullen ook steeds alert moeten ziin op hct werven van nieuwe,
meewerkende molenvrienden op welke molen dan ook. Daarnaast is het van belang te streven
nÍur een breed draagvlak voor het zo noodzakelijke molenhchoud. Zckcr in ditjubileumjaar
zouden alle lezers van dit blad er goed aan doen tenminste één nicuw lid of donateur voor het
Gild of voor De Fryske Mole te werven. In dit kader ontvingcn wc ccn syrnpathieke brief van
een kersverse donateur van De Fryske Mole. Z1j gaf te kenncn e r lllcs aan te zullen doen om
dit jaar leden te werven. Hoe meer leden en donateurs, des tc g«rcdk<4-rcr w«rrden de productie-

Voorvechter van Nederlandse
molens Evert Smit overleden
19211

- 1999

Congrescentrum te Amsterdam tijdens de Algemene vergadering van De Hollandsche Molen,
een mooie gelegenheid om molencontacten te leggen met liefhebbers uit het hele land. Er is
tevens de mogelijkheid om kennis te nemen van wat andere molenstichtingen e.d. te bieden
hebben op de altijd weer interessante molenbeurs. Hieronder een foto van de gelukkigen tijdens de najaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders in Akkrum.

SCHOORL - Op 79-jarige leeftijd is Evcrl Srrrit eind vorig jar,r overleden. Als oudbestuurslid van de verenigingen De Zaansclrc Molcn, De Hollandsche Molen, het
Gilde van Vrijwillige Molenaars en als oprichtc:r van t:en netwerk van molenbiotoop
wachten zijn zljn verdiensten voor het Nctlcrluntlsc tnolenlandschap groot geweest.
Molenbiotoopwachten houden in Nederland nicuwc bcstemmingsplannen in de gaten
om tot actie over te gaan als de omgeving var) ccr) rr)olen bedreigd wordt. 'De grootste
bedreiging voor de molen is het ingebouwcl rakcn', zci Smit daar ooit over. In 1958
kon hij oliemolen De Ooievaar in Zaandarn van dc ondergang redden. Door zíjn
inspanningen werd onder meer de molen l)c '/.ockcr van Zaandijk naar De Zaanse
Schans verplaatst en bovendien wist Evert Sntit tlc dreigende bebouwing van de
Kalverpolder in Zaanstad af te wenden waardtxrr tlc rnolcns aan de Zaanse Schans nog
kunnen herinneren aan de tijd toen de industrienrolcns hic:r bif honclerden in het vrije
veld stonden. Evert Smit was examinator v:-rn tlc vri.jwilligc tnolenaarsopleiding en
motor achter de Biotoopwacht. Met een onvcnrrocihul'c i.jvcr zond hij deze biotoopwachters de nieuwtjes uit de Staatscourant, bcriclrtclr tlic stcevast over bedreigde
molens gingen, waarop de leden van de wacht actic kolrdclr otrdcrnemen. Evert Smit
had van huis uit een grote liefde voor molens ontwikkcld. 'l.i.in vader was medeoprichtervan DeZaansche Molen, betrokken bij de opx'ichting van I)c Hollandsche Molen en
zijn voorouders waÍen in het bezit van diversc wincl(olic)rnolcns in de Zaanstreek. Hij
was echter niet een man die graag op de voorgrorrcl lratl. Ook niet bij de legendarische
vertoningen van de molenfilm bij uitstek "stocrc Wc:rkcrs". In Fryslàn heeft hij die
eeÍrmaal vertoond en wel in Leeuwarden op 7 oktotrcr l9tl8. Het was een onvergetelijke avond. Later werd dit pron§uweel onder dc nxrlclrl'ilnts op video overgezet en ook
hiervoor was de medewerking en kennis vaÍl E,vert Srrrit van onschatbare waarde. Evert
Smit was eigenaar van de krant De Zaanlandcr, waarvan zi.jn grootvader in 1886
medeoprichter was. Hierin verschenen in de loop dcr tijd hecl waL Zaanse molenaltikelen die uitmuntten in de weergave van uitgebreidc rnolcngcgcvcns en sfeerreportages.
Een yanz'n meest opzienbare serie artikelen is gewccs[ dc herinneringen aan het malen
met oliemolen Het Pink tijdens de hongerwinter. Trrcrr cind september 1944 de elektrische stroomtoevoer naar de fabrieken werd aÍgesloten, kwarn ook de drukkerij stil te
staan. Twee drukpersen werden toen naar de m«llen overgevareÍr en vervolgens door
wind aangedreven! Het verhaal laat zich lezen als een boeiende roman. Smit was een
geboren en getogenZaarkanter mair verhuisde enkele jaren geleden met zijn vrouw en
vier kinderen naar Schoorl. Na een langdurige ziekte kwam uiteindelijk in december de
verlossing van alle pijn. In Evert Smit verliest de molenwereld een waarachtige molenstrijder, een Stoere Werker van het eerste uur. Dankzij zljn inzet is veel schoons van

.

het historische molenerfgoed bewaard gebleven.

kosten per nuÍtmer van dit blad. En zoals de ffouwe lezers wetcn, wordt er inmiddels aan
gesleuteld om de kosten per numÍner te drukken zonder dat dit ten k«rste gaat van de kwaliteit.
Hiervoor zijn al besprekingen gevoerd die er toe kunnen leiden dat U v«xrrtaan advertenties in
dit blad zult aantreffen. Dit betekent een aanzienlijke besparing en dat is natuurlijk mooi meegenomen. Hoe het er uiteindelijk uit komt te zien, welke adverteerders er zijn gevonden, hoeveel bladzijden ingeruimd gaan worden voor orze toekomstige sponsorÍi en in welke frequentie, dat alles moet nog nader bekeken worden, maar zodra we meer weten, krijgt U dit te
weten. [n de najaarsvergadering van het Gild kon een aardige groep vrijwilligers in het zonnetje gezet worden omdat zij de examencommissie van hun kunnen hebben weten te overtuigen.

Op 4 maart kunnen deze molenvrienden hun diploma in ontvangst nemen in het Rai-

Deze mensen kunnen in Amsterdam hun diploma in ontvangst nemen. In Akkrum kregen ze alvast een presentje uit handen van de heer Boschma (op de foto in het midden
met,stropdas).

Gerben D. Wijnja

5

Aan de agenda wordt een extra punt als punt l0 toegevoegd: het draaiurenoverzicht.
De rest van de agenda verschuift dus óén nunlnlcr.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

2. Mededelingen en ingekomen post
De voorzitter staat stil bij het ovcrli.jdcrr vun C. Hellinga, voorzitter van de molenstichting te Menaldum. Ook memorcct't lti.i ltct ovcrlijden eercler dit jaar van molenaar G. Kraakman.
Geen ingekomen post.

uitnodiging voorj aarsvergadering

3. Notulen voorjaarsvergadering
Er waren geen opmerkingen, de notulcrr wol'tlct) ()ngcwi-izig,J aangenomen.

Het bestuur van het Gild Fryske Mounders nodigt de leden en donateurs uit voor de

te houden openbare voorjaarsvergadering. Zowel de leden die lid zijn van de
Vereniging Gild Fryske Mounders als de leden van het Gilde van Yrijwillig
Molenaars zijn welkom. De vergadering vindt plaats op vrijdag 3l maart 2000 in
zaal De Lantearne, Om 'e toer 8 in Akkrum.
Agenda

l.

Opening

2. Mededelingen en ingekomen post
3. Vaststellen agenda
4. Verslag najaarsvergadering
5. Jaarverslag 1999
6. Verslag bestuursactiviteiten.
7. Financieel verslag en verslag kascommissie
8. Uit de leermeestersvergadering
9. Nagekomen agendapunten

Tussentijds aftredend zijn de heren Petcr vun tlcl'(iaag cn Roland Rosenkamp.
Beiden hebben aangegeven om persootrli.jkr: r'etlcrrcn hct hcstuurslidmaatschap neer
te leggen. De voorzitter wijdt enkele woortlcn :lrur tk: y1:r'trc:kkc'ndc bestuursleden en
prijst daarin hun rnzet voor de vereniging.
Als nieuw bestuurslid wordt de heer Rien vutt Schiryck v()orgc(lr':rgen en bij acclamatie benoemd. Verder zrjn er geen kandidatcn. tlct bcsttrtrr hccli nu het absolute mini-

De werkgroep Friese Molendag brengt vcrsllrg rrit ovcr tlczc gc:bcurtenis.
De werkgroep had het erg leuk gevonden onl rlc tlrrg tc orgruriscrcn.
Er was een gratis molenkrant uitgebracht crr irr tlc plalrtscli.jkc pcrs was er ook veel
aandacht besteed aan deze dag.

De vraag rust nu: is er voldoende draagvlak v(x)t'L:cn volgcrrrle Molendag?
Uit telefonische evaluatie en reactie uit de 'zaal korrrt ccrr ;'rositicÍ'beelcl naar voren.
Er gaan stemmen op om deze dag voortaan te corrrhirrcrcrr nrc[ dc lnolenaarsdag.
Op de vraag of er komend jaar weer een Fricsc Molcntlag gcorganiseerd moet worden geeft de meerderheid van de aanwezigcrt ccrr posilicl'lrrrtwoortJ. De werkgroep
zalhaar werkzaamheden voortzetten. De heer S.lc:llclrur rloct hct v«l«trstel om die dag
ook te gebruiken voor een opleidingsdoel n.l. uls cxcursir:-lnogcli.ikheicl voor de leerling-molenaars.

Verslag naj aatsvergadering Gild
Fryske Mounders
Afwezig met kennisgeving: L. ZwaÍ, R. de Schiffart J. de Caluwe, H. y.d. V€en, G.
Stockman, H. Kolkma4 B. GÍemmé, C. Notenboom, J. Holttmp, F. Terpst.a, J.
Gdffioe4 D. KaÍunin8a.
D€ vdgaderirg wordlgeopod d@r de d.uwe yoozitt€r, de heer CieuÍ

K:rnrnringa e n Bas Kalkman. Beiden

5. Verslag Friese Molendag

Pauze
Over het onderdeel na-de-pauze wordt nog gedacht.

Ope.iry

l)irk

hebben aangegeven zich niet meer herkicsl)alu'tc stcllcn.

mum aantal leden om te kunnen functionct'cn.

10. Rondvraag

l.

4. Aftredende bestuursleden
Aftredend volgens rooster zijn de hererr

6. A.

Uí

de

leerm€€rter6yery.dedrs

De h@rc. GÍeÍímé shetst @n be€ld van dc atgck)pen lEriqte.

PÀiti.Í:

H.t slagiÍgspercentag€

yu

de

Weg.

is h6g, hoger .lan hct I ndctijl scmiddetde.
We hettb€n dë neeste instrucíeuB eí dè mcc{c oflcidirgsplmtJ€n.
We hebb€ngcd opleidingsmatEriel.

We hebben een goed
gestructureerde opleiding.

Er is een vernieuwende
geest in de vereniging.

Ook op landelijk niveau is

er een discussie op gang
gekomen over veranderin-

gen in de manier van
opleiden van leerlingmolenaars.

Negatief:

Er zijn maar 2 vaste data
waarop men leerlingen
voor het examen op kan
geven.

De plaats van de leerin het examen is
weggevallen.
meesters

Er waren problemen bij
het bijwonen van het examen door de leermeesters.
De eigen molen is geen
examenmolen meer"
De houding van de examencommissie werd als
autoritair ervaren.
Er is nog geen eenheid in

de opleiding binnen de

' Gerunl ( it't'tt,trt;, tnt'r tlr' tlttittt ,mhoog, sluit zijn
uerslu,q tt.f' tttt'l tlt t,t'(t(t,q rtun rle ,ergàdering het
be'Íuu, tlt ti.jtl tr ,qutut(, ,tn dr, .simenwríking
mct ltcl lttttrlrli.jkr ,qildc t,t,r(l(r gestalte te geven.

provincie: er bestaan naast
elkaar een Fries en een Hollands m«rdel.
Er zljn binnen de overeenkomst een aantal rlirrgr:n nog pict Sclernaal duidelijk.
Verdere opmerkingen:
Er moet bericht komen van "De Hollandschc Molcr)" ovcr clc passage in de overeenkomst, dat het tijdens de overgangsperiodc tocgcstaan is om als leermeester
met het examen mee te lopen.

Afscheid en dankwoorden
voor de aftredende bestuurs-

leden Bas Kalkman, Peter
van der Gaag en Roland

enkamp. Voorzitter
Geurt v.d. Wrg kwijt zich

Ros

van zijn taak.

Met de examencommissie moet een positicvc cliscussic op gang komen.
De overgangsperiode zou verlengd moeten wordcn.

Uit het hoge slagingspercentage blijkt dat Fricslancl waarschijnlijk het beste opleidingsmodel heeft.
De heer Gremmé sluit zijn verslag af met de vraag aan cle vergadering het bestuur
de tijd te gunnen om de samenwerking verder gestaltc tc gcven.

B. Uitreiking certificaat en aandacht voor de geslaagden van tggg
De heer Boschma, Yoatzitter van "De Fryske Mole" spreekt waarderende woorden

8
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aan het adres van de geslaagden van dit j aar. Hij overhandigt de aanwezige
geslaagden persoonlijk het boekje "Friese Molentaal" cn rocpt hen op om in maart
2000 hun diploma op te halen op de jaarvergadering van Dc Hollandsche Molen
in Amsterdam.
Hierna reikt hij het certificaat "molenaar" uit aan dc aÍircdcnd sccretaris de heer
P. van der Gaag.

Na dit officiële gedeelte geeft de heer Boschma een ovcrzicltt van de stand van
zaken.

7. Jubileum
De heer Jan Coppens geeft een overzrcht van zijn plattttr:lt tttct trctrekking tot het
jubileum van de vereniging in het jaar 2000. Zljn overzicht is ccn brcde schets, die in
de loop van de tijd verdere invulling moet krijgen.
Voorstel bestuur: viering van het jubileum verplaatsen lular cle twccde helft van 2000:
dan is er tijd voor de organisatie. Er moet een /.c, hl'cctl Inogcli.ik samengestelde
werkgroep komen die de viering onder zljn hoedc ncclnt. I)c dct'initieve samenstelling en het definitieve plan voor de organisatie k«rnrctt op dc volsende ledenvergade-

ring aan de orde.

Deze kan kort worden samengevat: we tcrcn in op de bestaande reserves.
Hij doet enkele voorstellen ortr dc uitg:rvcnkant bij te stellen, waarvan de belangrijkste zijn:

Voorstel om advertenties op tc ncrr)cn in I)c Utskoat, zodat de kosten daarvan aanmerkelijk lager worden (op dit ogcrrhlik ncrncn rlc kosten voor De [Jtskoat ongeveer
de helft van de begroting in bcslag).
Voorstel om met een goede begroting lc korrrcrr.
Door perikelen bij de overdraclrt vrn lrct l)cnr)irrgnreesterschap is het dit jaar niet
gelukt om een goede begroting o1'r tc stcllcn. I)c l-rcgroting voor 2000 wordt op de
volgende ledenvergadering gepresicnlccrtl.
Voorstel om de contributie te verhr)gcn rrrct cen bcrlrug van./' 10,(X). Dit betekent dat
het lidmaatschap van het GFM, inclusit'l't't'n rhonncrncnt op De Utskoat omhoog
gaat naar f 40,00 en de bijdrage van tlc (;VM-lctlcn onrhoog gaat van / 10,00 naar
.f 20,00.
Het voorstel tot verhoging van de conlrilrrrlit' wortll ilr stcrrurring sebracht en door de
vergadering aangenomen.
Als concrete bezuiniging wordt vastscslcltl tlc bctrrling van hct lidmaatschap niet
meer middels acceptgiro's te laten vcrlr)l)r'lr. l);rl hclckcrrt ccn beroep op de eigen
betaalbereidheid van de leden. Een hricl-tlruu'()v('r wortll ir)tcslotcn in De Utskoat.
Staande de vergadering wordt een wcrkgrt)('l) ()l)rr'rit'lrl onr rlc nrogelijkheid te onderzoeken advertenties voor ons molerrhlatl tc wcrv('n. llicrvlur nrakcn deel uit de heren
S. Jellema, J. Kooistra en J. v.d. Zec.

9. Draaiurenoverzicht
Het bestuur heeft het overztcht ontvarrscn crr lrt'sproke rr. l)c vt'uag van het bestuur is
nu: is dit overzicht belangrijk gen«rcg onr lret voor'l lt' zcllcn cn zo ja, wie houdt het
overzicht bij ?
De vergadering stemt in met het bcluns vln lrcl r)vcrzicht. l)c gnlcp rond de heer S.
Jellema, aangevuld met de heer J. Tictlcnlir. n('('rrrl tlt' trr:rk op zich het overzicht voort
te zetten.

.

lr{ooit eerder was het zo druk op een ledenvergadering in De Lantearne. Zittend in het

voorportaal zien de beide molenaars, de heren J. en S. Hoekstra uit Dokkum
Holwerd, er de lol nog wel van in.

en

10. Rondvraag
De heer S" de Jong:
Hij kondigt een excursie aan die op l3 novcnrl'rcr' l()(x) prluutsvindt. Er zijn nog plaatsen over en belangstellende kunnen zich hij lrcnl ()l)scvcn.
De heer G. Wijnja:
Hij nodigt de geslaagden uit voor een grocpslirlo. l)rurnurasl vr-r.u-rgt hij wie in staat is
om bij het steken van de roeden op de ntolc:n hi.j l)c lllcssc lirto's Le rnaken. Er wordt
voor foto's gezorgd.
De heer B. Kalkman:
Hij kijkt terug op zijn periode binnen het bcstuur cn tlankt allcn met wie hrj heeft
samengewerkt.

8. Financiën
De penningmeester, de heer H. Woudstra, schetst een beeld van de financiële situatie.

Het bestuur

l0

ll

Jaarverslag 1999

Financieel verslag en begroting

Ook het Gild Fryske Mounders heeft de overgang naar het nieuwe millennium gemaakt.
De toekomst is opnieuw begonnen en als molenaars kunnen we trots zijn dat onze molens
een opmerkelijke rol gespeeld hebben bij de passage van die zo opgeblazen jaarwende.
versierd met wensvlaggen lieten zij goede wensen en veel hoop op vrede over de Friese
greiden uitwaaien: en dat onder de naam Molennium. We hopen dat onze molens nog
lang vertrouwde bakens zullen zijn in de razend snel veranderende toekomst.
1999 was het tweede jaar van de samenwerking tussen GFM en GVM. Concreet betekende dat, dat we in Nulde de eerste evaluatie van de overeenkomst organiseerden. Op
bestuursniveau stelden we samen vast dat er geen grote meningsverschillen liggen en dat
het er naar uitziet dat de Friese opleiding goed aansluit bij het landelijk examen. In dat
licht is het vreselijk jammer te moeten constateren dat een aantal onduidelijkheden in de
afspraken en procedures tot problemen hebben geleid. En dat dat uitgerekend de leermeesters raakte is ontzettend vervelend. In een vergadering met de Examencommissie
van De Hollandse Molen is een en ander besproken en is de lijn voor het komende jaar

duidelijk vastgesteld.
We zijn blij dat de leermeesters zo actief zijn in het uitvoeren van de kerntaak van het
GFM, het opleiden van nieuwe molenaars. De twee examens van 1999 resulteerden in
een prachtig slaagpercentage van 84Vo en een record aantal leerlingen bereidt zich nu
voor op de examens in 2000.
Meepratend en luisterend op de landelijke contactdag van het GVM stelden onze vertegenwoordigers vast dat de organisatie van de opleiding in Friesland nog niet zo slecht in
elkaar steekt en dat ook op ons provinciaal niveau het denken over de opleiding gelukkig
niet stil staat. Een zeer geslaagde excursie met een bus vol nieuwsgierige molenaars en
leerlingen richting zeddam was een topper t.a.v. het verbreden van kennis en het aanhalen van de onderlinge banden. Het feit dat inmiddels drie Friese regio-examinatoren toegetreden zijn tot de Examencommissie biedt een goede mogelijkheid om zicht te krijgen
op de sterke en zwakke kanten van onze opleiding in relatie tot het examen.
Voor het eerst werd in september een eigen Friese Molendag georganiseerd, een initiatief
dat wegens succes voortgezet zal worden. De Werkgroep Draaiuren liet haar eerste overzicht verschijnen over het jaar 1998 zodat we met elkaar meer inzicht krijgen in hoe
actief men op de diverse molens is.
ln de samenstelling van het bestuur zijn dit jaar grote veranderingen opgetreden. Op de
voorjaarsvergadering traden twee bestuursleden af en werden drie nieuwe benoemd. In
de najaarsvergadering vervolgens stelden twee leden zich niet langer herkiesbaar en traden er twee onverwacht tussentijds af i.v.m. het oppakken van nieuwe studies. Een grote
verschuiving met als gevolg een bestuur met de minimale omvang van vijf personen.
Het is verheugend dat op de beide ledenvergaderingen een opmerkelijk groot aantal leden
aanwezig was. Het totaal aantal leden is dit jaar gekomen op 320. Helaas moesten we met
elkaar vaststellen dat de financiële situatie van het GFM al een aantal jaren slechter
wordt. Daarom is enerzijds tot contributieverhoging besloten en wordt anderzijds gekeken of de uitgaven in het algemeen beter beheerst kunnen worden.

GFM financieel verslag 1999
Deposito

Frl. Bank
Postbank

Krukas
Contributies
Rente

Excursie
Kosten bank
Utskoat
Reiskosten

Kantoorbenodigdheden
Porto
Kopieerkosten
Examens

Telefoonkosten

Zaalhtur
Verzekering
Kamer v Koophandel
Draaiuren

Begroting 2000

Í 16.(x)0,(x)
- 1.043,tt3
- 913.12
- 2.356,50
- 8.153,40
- 266,41
- 224,15
- 183,ti0
- 4.080,62
- 584,50
- 580,55
- 1.181,00
- 173,15
- 35,00
- 1 51,25
- 2.292,35

1

10,(x

5()(),5

-

)

I

-

-

22tt,05

Fr. Molen-(naars) dag
Jubileurn

361 ,00

f

29

.0ll

f

,41 [

I

4.0( )7,.1

I

Bezittingen en voorraden:
l,(X)

- 2,50
Boeken
- 4(X),(X)
Affiches
- 250.(X)
3 erelidspeldjes - 90,(X)
voorzittershamer pnl
Overheadprojector

25.2

700,00
650,00
1.250,00
100,00
50,00
500,00
1.000,00
100,00
100,00
150,00

400,00
-5000,00

t0,06 r ru.$5,00
I

15.010,06

Typemachine .f

f

200,00

4.000,00

6(X),(X)

78,25

Cadeau's

Saldo

f 12.500,00
- .163,,79
- 146,27
r 3.441 ,18
- 10.(xx),(x) .f
35,00
- 20( ).(x)

to.315,06

l2

t3

Datumlijst:

Mutatres ledenbestand

8

f

ebruari

Heerenveen (I'iet [Ir»Í'kanrp) Voorkornende rompconstructies,
Grondzeiler, stcllinsnrolcrr. wip/spinnekop, standerdmolen (o.a. Friese

Adreswijzigingen:
Pcode & Woonplaats

Naam:

NTGFIWGvVM

Adres

Kooistra P.
Beek G. v/d
Zerlmaker B. W.
Rietveld L.

318

Pr. Bernhardlaan 59 850

001/635
311

August v Dijkstrj
Eastein 1 1

6003131t7

Riperw er J 4

0tzt467

Ribesstraat

Kingma H. (per ll3)

17

3

I JD Joure
9073 JD Mamrm
9136 RB Paesens
8406 AL Tijnje
911l NH Groningen

12 lebruari
19 februari

23 februari
25 februari

kenmerken )
E,igen leermeestcr': Voorbcrcitling cxcursie olic-/pelmolen te Rijssen

Excursie olie-/pclnrolcrr tc ltiisscn (opgave voor
meester en deze gccÍt tlit «kror itiur ()remmé)

22ll bij uw leer-

(verzamelen op clc parkccr'llllrlrts vrrn McDonald, Hccrenveen)
Bestuursvergade rittg

Brainstorm: Modulairr: olllcirlirtg, I,'rank'l'erpstra; (Akkrum)
alleen leermeesters
IJlst (Simon Jellenta) Asscn. wiclcrr. wcrktuircrt. spcciÍ'iek de zaagmo-

29

f

04

maart

Jaarvergadering DHM (Arrrslcrtlrrrr ). tlipIortur-tritrciking najaarsexa-

maart

mens)
In deze week worden clc cxlullcrrtlrrll cr) cxllnlcntttolcns bekend!
Groepjes (gemengd. nieÍ pcr lt'srrrolt'rr ) rkx)r'r)cn)cn praktijk en theorie
(Leermeestersvergade ri r g )
Groepjes (gemengd, nieÍ pcr le srrrole rr ) tltx)r'ncnrcrt praktijk en theorie

ebruari

Bedankt:

len

Naam:

NTGFNIUGvVM

Adres

Veenstra K. M.

453

de Rien 80

Pcode & Woonplaats
AT Drachten

L)201

1l

15 maart

Van het opleidingscommis s artaat
Molenvrienden en vriendinnen,
Op de afgelopen leermeestersvergadering (dinsdag ll januari) hebben we de aanmeldingen voor het voorjaarsexamen doorgenomen en voorbereid voor de administratieve verwerking. Daarmee is de laatste fase begonnen van de opleiding van deze groep leerlingen. Deze fase wordt gekenmerkt door oefenen in zelfstandig werken met een (min of
meer) vreemde molen.
De examenstages bieden de leerlingen veel details over een specifieke molen terwijl op het
examen naast vaardigheid met een willekeurige, onbelaste molen ook zelfuerffouwen en een
breder overzicht getoetst worden. Doel van de opleiding is immers ook voorbereiden op een
rol tegenover de buitenwacht: bezoekers, buren en gemeente (biotoop). Dit vergt ook kennis
over molens in het algemeen. Tijdens de examenstages komt het aspectniveau peilen door
tijdgebrek niet altijd voldoende aan bod. In de huidige opleidingsstructuur ontbreekt een
oefensituatie voor de onvermijdelijke ongewone (sfress-)toestand tijdens het exÍrmen: onverwachte, vreemde, onduidelijke vragen.
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2l

maart
maart

r

Sloten (Johannes Kooistnr)Veilir:lrt'itl. lliot(x)l). ([-ourens Sierkstra)
Weer
Zelfstandig oefenen op tlc t'xlnr('ruttolr'lt

25 maart{ l mei
Akkrum: Ledenvergadcring
31 maart

I april

Vanaf 1 mei

Molenaarsdag in NO-l'ricslunrl - orglrtisitlic gcgevens Sj. De Jong
Examens: als ze líítl, vallt:n. is t'r' nrr'('r or'lt'rrgclcgcrrhcid.

We hopen dat u (leermeesters en leerlingcrr )tlc bijccrrkortrsler) /,ult bczoeken en we wensen u veel succes in de afronding van dc oplcitlirrg!
J. C. van Driel en G. Gremmé (opleidingsconlnlissru'isscn ( iiltl liryskc Mounders)

Friese molenaarsdag
Op 8 april 2000 houdt het Gild Fryske Moundcrs, tevcns aÍdcling Friesland van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars, een molenaarsdag.

Om bovenstaande redenen bieden de leermeesters een gerichte invulling van de periode
tussen de aanmelding en de examens, die zullen plaatsvinden tussen 1 mei en

-

halfjuni.

Er komen drie thematische bijeenkomsten op dinsdagavonden (19.30-22.00):
Korte inleidende samenvattingen door leermeesters; pauze; onderling vragen stellen.
Op zaterdagen in kleine groepjes (3-4) met de leermeesters op verschillende molens
(waaronder de examenmolens) onderling vragen stellen.

Deze dag wordt naast de Friese Molendag (scptcnrhcr) ucorganisccrd. De molendag is
voor het brede publiek: er zijn dan 50 molens opcn, nlaar tlc nxrlcnaarsdag is voor de collega's en zij die speciale aandacht hebben voor <.lc lnolcrrs. lrr zijn dan een beperkt aantal
molens dicht bij elkaar in bedrijf. In 2000 zijn er vi.jl rnolcns irt Noordoost-Friesland, die
meedoen. Het zijn:

.

De Zwaluw (houtzaag-, koren- en pelmolen tc Burdaard),

r5

l4
De Olifant te Burdaard (poldermolen met drie vijzels),
Victor te Wànswert, (poldermolen met stookhok op het erf tegen de achtergrond van
het fraai gelegen terpdorpje),
De Volharding (boerenmuonts te Jislum) en
Klaarkampstermeer (poldermolen te Sybrandahuis in een uniek natuurgebied).
Een verscheidenheid aan molens met voor elke molen een eigen detail. Vanaf 10.00 16.00 uur is het mogelijk de molens te bezoeken. Routes liggen klaar in De Zwaluw.
Als men de eigen fietsen meeneemt, kan de route ook fietsend worden afgelegd (28
kilometer). Inlichtingen: Hylke Kloosterman, 051 I - 422941.

)e Friese Molendag
De 2e Friese molendag staat gepland voor zaterdag 9 september, Open
Monumentendag.

In de najaarsvergadering is immers vastgesteld dat die datum als ook de vorm goed
bevallen is. Dus ook dit jaar gaan we uit van openstelling van de molens van 14.00 23.00 uur. We dringen er sterk op aan de molen 's avonds te verlichten en vragen de
molenaars weer leuke en publiektrekkende activiteiten te bedenken. Voor hen die zelf
niet draaien is er gelegenheid anderen te bezoeken, voor leerlingen kans op excursie. We
willen uiterlijk 1 mei weten wie er mee doet en welke activiteit ieder gepland heeft om
dat te kunnen publiceren in de gratis molenkrant die ook weer zal verschijnen. Als thema
voor de krant is gekozen voor "Vrouw en molen": vrouwelijke molenaar, eigenaar, toen
en nu...enz. Ieder die leuke artikelen kent, suggesties heeft e.d. wordt gevraagd dat door
te geven.

Als werkgroep zijn we druk doende een grotere oplaag en bredere verspreiding voor de
krant te realiseren. Ook willen we zo veel mogelijk de molenaars in een eerder stadium
van kranten voorzien. De publiciteit wordt weer breed opgezet. De werkgroep zorgt
ervoor dat de basisinformatie overal bij de media terecht komt. Wij rekenen erop dat
ieder zelf bovendien de krant in ziin buurt van extra info voorziet. Dat maakt de eigen
positie sterker.
In de volgende Utskoat komen we er op terug. Door het zo te publiceren hopen we aparte

mailing uit te sparen.
De werkgroep
P.Bootsma, J. Coppens, R. van Schayck en G. van de Weg.

NIEUWS VAN DE STICHTING

"l)e liryske Mole"
1 november 1999- I Ícbruuri 2lX)0 hecÍt De F'ryske Mole de volgende
nieuwe donateurs gekregen:
Heuvel J. J. yld,, Bakwetering 1, 2935 S(', ( )trtlckcrk irltl l.lsscl.
Lukkes H., Scheltemastate 19,, 8926 [,S, Lccuw;u tlcrt.
Mevr. D. de Groot-Rinsma, Buorren 33, ()0 ll l)K llrrcrtl (pcr l-3-2(XX): Skildyk l0-7,
9024 EN Weidum).

In de periode

Opnemen jaarlijks onderhoud.
ln de loop van maart hebben wij 4 data gcplrrrrtl voor he:[ opncnren van het jaarlijks
onderhoud aan onze 41 molens. V/e hopcn nu n()g ()l) rrrooi wL:cr'.

Molen Kramer - Wirdum.
De uitvoering van de restauratie van deze nrolcrr is gc;rlrrrrtl op I april 2000. Wij hebben
bij Monumentenzorg hiervan uitstel gevnurgtl ('n pt'krt'gt:n lol I oktober 2000. Wij
hopen dat wij u binnenkort kunnen mcldcrr wlrl wc rrrcl tlczc nlolcn en de Hoogland
molen van plan zijn te doen. Inmiddels hcc:li lrcl bcsluur'op 2ll .januari j.l. een gesprek
hieromtrent gehad met wethouder Brok varr rk: gcrrrccrrlc Lccrrwardcn.
Verzekeren molens tegen brand.
Op 2 februari j.l. heeft het bestuur een gespre k gclratl nrr:l gr:(lcputccrde B. Mulder van de
provinsje Fryslàn. Een van de punten van dit gcsl)r'ek wlrs lrcl vcrzekeren tegen brand van
ons molenbestand. Ook is aandacht bestecd aan onzc ;llanncn rnct dc molens Hoogland
en Kramer te Wirdum.
Daarnaast is gevraagd om in bestemmingsplanncn t:cn rrrolcnheschermings-zöne op te
willen nemen omdat begin april de Wet op de Ruirntcli.ikc Orrlcning gewijzigd gaat worden.

De Miedenmolen Hohryerd.
Voor De Miedenmolen te Holwerd is voor het .jaar' 2004 ocn rcstauratiebedrag beschikbaar gesteld van / 16.516,-. Dit is een onderdeel van dc gcvraag,Je Í 59.899,,-. Helaas is
het nu toegezegde bedrag te weinig om er nieuwc rocdcn van de kunnen maken. Er volgt
binnenkort overleg met de gemeente Dongeradeel.
De Hoop te Roodkerk.
Het waterschap Lauwerswàlden te Buitenpost gaat hct waterpeil bij deze molen met 50
cm verhogen naar N.A.P. -1.05 m. Voorts zijn er plannen om het rondmaal-circuit aan te
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passen. Het is de bedoeling dat de molen een ruime tasting houdt en er voldoende water

achter de molen blijft staan waardoor het verdrogen van de houten fundering verder
wordt voorkomen.

wind een gelukkig niet al te snellc gang crr hccli rlc vcrtlwcttcrt duigcn geruisloos weggemalen. De gemeente Skarsterlàn, cigcn:.riu' vllrt ( ircvcnsrttolctt, '/,ct toe de vijzel al in het
komende jaar, 1999, te laten reparcrcn. l)it rcsuliccrtlc irt ectt ol)r):.ullc van de klus in de
gemeentelijke begroting voor I 999.

De Steenhuistermolen te Stiens.
De aannemer is in de werkplaats bezig met het ophekken van de nieuwe roede. We hopen
dat ruim voor de vakantie de molen gerestaureerd zal zljn.

Eind 1999 hebben de molenmakcrs van llouw

De Genezareth Kloosterpoldermolen.
H. Kloosterman vordert goed met de nieuwe schroef. Gehoopt wordt voor molendag'deze
klus geklaard te hebben.

Overleg met Gild Fryske Mounders.
Met het G.F.M. vindt overleg plaats over het beheersen van de kosten van De Utskoat.
Op de jaarvergadering van het G.F.M. is hier over gesproken. Voorts denkt de redactie
van het blad om eind van hetjaar als het 100ste exemplaar gaat verschijnen met een speciaal nummer uit te gaan komen. Voor ideeën staat de redactie uiteraard graag open. (Te
richten aan G. Wijnja of A. Cramer).
De Grote Molen te Marrum.
Eind januari heeft molenaar Kees de Groot met enkele vrijwilligers het rondmaal-circuit
rondom deze molen aangepast. Daarbij is een dam met afsluiter aangebracht waardoor
het uitgemalen water weer naar achter de molen wordt gebracht. De hele operatie is
prima geslaagd. Hulde aandeze werkers.
Andre Cramer

Grevensmolen ma alt weer

'7.5 lrcl wct'k uitscvoerd. De vijzel is ter
plaatse in de vijzelbak hersteld. Uitncnlcn crvrrrr blt'ek ()nnloscli.ik. Bovcn de vijzel loopt
door de vijzelbak een stalen buis v(x)r'nulsvoor zit'rtirtgcrr. I)czc huis kan dus niet zomaar
even worden doorgeflext.
Door het leeg laten lopen en leegpontl)cr) vlur tlt' ;roltlcrsloot itclttert'cle nrolen kwam de
achterwaterloop tot de gewenste dieptr: tlroos lt' slrr;ur. I)it zortrlcr rlircct gebruik te hoeven rnaken van tijdelijke inpolderingcn rrrcl poltlt'r'slootbt'crlc tl:.uttwiutdcn. Toch handig
soms, zo'n gesloten rondmaalcircuit'. zclÍ' hlrrrs ovt'r' lre l 'cigctt' poldc't''l'JE !

De molenmakers hebben het onderstc rlccl vrrn tlt'vijzcl vcrvolg.cns kcurig van nieuwe
bilinga duigen voorzien. Ondanks het Í'cit tlll tlt'vijze I niet in riln scheel uit de vijzelbak
kan worden genomen, kon deze wel gcclcclteliik st'lrrrirr orrrll(x)s worden getakeld. Dit
heefl men gedaan om het (onder)lager vurr tlt'viizt'llxrlk in tk'poll'»tlk na te kunnen zien
en te repareren. De vrjzel liep altijd vri.i zwrurr. llt'l r:t'ltt'lc kr)l)sc vlak van de vijzelbalk
wreef tegen de potbalk. De waterpen v:.ut tlc viizt'l ltlt't'k rloot'ltct lttert:"tlen taatshuis in de
potbalk te zíjn gedraaid. Dit mankerncnt is vt'rlrolpt'rr. wrrrrrhi.i tlc [e vens niet meer in
nieuwstaat verkerende potbalk is vervar)scrr tkx)r ('('rr rtit'uw cxcrttl'rl:tar van bilingahout.
De hierachter gelegen slagbalk werd in n()! vnj rot'tle slrutt hcvortden en is dan ook
gehandhaafd.

Grevensmolen maalt weer. Door de vcnricuwtlc orrtlcrl:rucring vun dc vijzel lichter dan
ooit; voor ons dan; eigenlijk moet je zcggcn lls vrutoutls.
Na een jaar louter voor de prins te hebhe:n kurtrtert tlnuricrt. is lrct wel mooi om weer
water uit de ítskoat van deze originele Fricsc vccrrpoltlcrrttolctt tc z,icn bruisen. Ook als
dit via een perfect werkend circuit rondgcnralcrr w:.rte r bclrcl'l
!

Augustus 1998 maalde Grevensmolen of Deelsmolen voor de toenmalig laatste keer.
Die bewuste maaldag bleek dat het bij het ondereind van de vijzel soms wel erg lang
duurde tot de volgende gang duigen voorbij draaide en water opschepte. Wat
bleek?
Van een der gangen was het onderste deel duigen verdwenen. Wij de molen stilzetten en
kijken of de ontbrekende duigen nog in het boezemwater ronddreven. Echter geen duig
meer te bekennen. Waarschijnlijk had de molen al een poosje "op twee gangen" gemalen.
De vijzelbeschoeping aan de onderkant van de vijzel verkeerde al een aantal jaren in verslechterende toestand. Echter niet zo slecht dat niet kon worden gemalen.
Door het hierboven vermelde akkefietje moesten we het malen noodgedwongen staken.
De rest van de beschoeping van de gehavende gang duigen zat nog in de daartoe bedoelde gleuf in de vijzelbalk, ondanks het bekende domino-effect. De twee andere gangen
waren nog geheel intact. De molen had op die laatste maaldag in 1998 door een zwakke

Frank Terpstra
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Kort Fries Molennieuws
De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naar de inventarisatie van " Friese
Molens". Een nummer met (*) verwijst naar het boek "De Windmotor als poldergeyaql in Friesland". Bijdragen voor deze rubriek graag schriftetijk-aan de
redactie of via E-mail g.d.wijnja@hccnet.nl

16. De Aylvapoldermolen bij Burgwerd

heeft weer een rietbedekking. Rietdekker
Kleinjan / Van der Vegt is op 24 januari met de klus begonnen die hij eind februari hoopt te hebben afgerond. Enkele maanden had de voortgang van de restauratie stil gelegen, maar nu er weer wat zichtbaars wordt gepresteerd, zljn de lovende
woorden opnieuw niet van de lucht. Molenmakers Hugo Landman en Iwan
Salverda glimmen van trots wanneer belangstellenden laten weten hoe mo or ze
het vinden. Door de ligging aan het fietspad tussen Bolsward en Wommels volgt
menigeen het restauratieproces. Ook vanaf de provinciale weg is dat goed te volgen door mensen die dagelijks tussen Bolsward en Leeuwarden pendelen.

Langzaam maar zeker groeit er de komende maanden weer heel wat bezienswaardigs wat uiteindelijk zalleiden tot een malende Aylvapoldermolen, die zal worden
uitgerust met zelfzwtchting zoals dat ook voor de brand het geval was. Tijdens het
Simmer 200O-gebeuren moet de molen klaar zrjn. De molenmakers zijn ervan
overtuigd dat dat wel zal lukken.

l()

20. Op 8 december heeft de oprlevcrirrg plrr:rls gcvonrlcn van het werk aan de
Dokkumer korenmolen I)c Ilooll. ( )ok tlc sprirrklcrinst:-rllatie is nu op deze
molen aangebracht. We hebbcrt lurrr tlit systccrrr in vorigc: nunln'rcrs van de Utskoat
al eens aandacht besteed.
31.

De korenmolen Rust Roest te Munrrrkczi.jl is l-ri.jrra gclrccl gcrestaureerd. Met
het vernieuwen van de maalslr:ttcrt zrl t't'rr lrt'uirr wortlen gcltraakt, zodat er t.z.t"
weer gemalen kan worden zoals nr()lr'n:r:rr Sikkt'rrs tllrl vrr)cgct'ook deed.

41. De Burumer koren- en pelmolr:rr l)e llooll r;i op (r rrrci, 's t'niddags om 15.30
uur officieel in bedrijf wordcn gcstt'ltl n:r ('('rr trilgcbrcitlc rc:stauratie die ongeveer
vier ton heeft gekost. Aardig is hct tlrrt t'r r('liiktiitlig in ht:t Arrrerikaanse Fulton
(staat Illinois) een nieuw gebouwtlc korcrunolcn wortlt rcol'rcnd en dat de beide
molenfeesten via een satellietvcrbirrtlirrg t'olrllrt'l nrct clklurr hcbhcn.
42.

Moleneigenaar Sibe Claes Palrrur vrn tlt' Scxllierluller korenmolen De
Korenaar heeft in de afgelopen pc:r'iotlt'rrit'l stil gczctcrr. Zouls we inmiddels van
hem gewend zljn heeft hrj zijn crcirlivilt'it w('('r wt'len ()nr tc: zctten in een verrijking van het molencomplex dat in tlc rr:rlrijlrt'itl vrrrr tlt'gluzcn Aeolus-pyramide
staat.

Bij

de molen is een gloednieuwc r:xl)osilit'r'rnrrrtc gt'lrouwtl wa:.rrin de Leeuwarder
kunstenaars Horst Dijkstra, Anttc Iierltlt'nr:r ('rr l',tltly Siknrlr voor een perïnanente

tentoonstelling zullen zorgen. Palrtt:r lrccl'l nrt't tlt'rrillrorrw vo«rrtgeborduurd op de
stinzenfilosofie van de bij de rttolcn rrnlr('lt'g,tlr', irrtcrcssrrntc stinzentuin. Het
gebouw rijst als het ware als eett stins rril r't'n ()u(k'wlrtcl'lossilrg omhoog.
De totale kosten bedroegen ongcvcct' r'r'n lr:rll rrriljot'rr gulclen. Ook voor het
bedrijfsgedeelte van de molen hc:cl't l)lrltrr;r n()t wrrt I'r'luris in petto. We zrjn
benieuwd.

71. Met het gereedkomen van een twcclll clcktrist'lrt'scrn:rlcn is de Huinsermolen
tussen Huins en Winsum in Íèitc huitcrr bctlrijl r:ekonrcrr. Wcl kan de molen in
geval van calamiteiten alsn«lg irr bcrll'ijl wortlcrr scstcld door molenaar
Posthumus. Dit betekent niet dat dc rtrolcrr tlit'/() nurrklurl lurn cle provinciale weg
is gelegen nooit meer draaiend te zicn /,Lt I zijrr. l)rurrv(x»' is tlc ntolenaar, en anders
zljn zoon wel, te veel een lieftrebber. Iiovcrrtlicrr rs stilstarrrl gccn behoud.

ll4. Er is bij B&W van Heerenveen et:n aanvnllrlr irrgctlicntl v(x)r de restauratie van
korenmolen Welgelegen. Zoals wc al ccrtlcr rrrcltltlcn n.il.v. het jubileumfeest
vorig jaar staat het gevlucht op hct pr'()grilnunl onl vcrvangen en 'gemoderniseerd' te worden.

133. De Hersteller te Sint Johannesga
' Terwijl

de rietdekkers bezig zijn met het achtkant, werken de molenmakers aan de voltooiing van de kap (opname 2-2-2000)

hccl't rricuwc wiekcn. Ook het kruiwerk werd
door molenmaker Posthumus gercparccnl zotllrl rnolcnaar Jan Wijnsma de molen
weer norïnaal op de wind kan kri.igcn.
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135. De Witte Molen bij Bolsward

bestaat niet meer. Op dinsdag 25 januari is het
bouwvallige spinnekoprestant in opdracht van de Ruilverkavelingscommissie gesloopt door de firma Haarsma uit Tjerkwerd. Dankzij kordaat optreden van veehouder R. Hoekstra kon de originele schroef van de sloop worden gered. In De
Utskoat nr. 58 is een uitgebreid verhaal over de geschiedenis van deze bijzondere

It ferhaal fan de oplieding fan de

spinnekop gepubliceerd door de heer G. Hoekstra. We hopen nog eens nader terug
te komen op de molenherinneringen van de heer Hoekstra.

Tjitte Talsma \ilennet yn Wurdum, hasl yn llarh0s. Hy kaam by de optieding troch
de m0nemakker fan de Fryske Mole: Hirlke Kkxrslcrman. Ily de opbou fan de spinnekopsmflne Hoogland kaam hy Í'aak tc s.irrr. Nci in Í'erhaalts.ie fan "Wa wurdt hjir
m0nder?" en "Hoe sit de oplieding yn clkoar?". sci Hielke: "lk ha it tillefoann0mer
fan Sjerp de Jong, belje dy mar".

jonge m0nder

ïitte Talsma

'ljitte die dat

en yn it tillefoangesprek l)cgc hy: "ls rlc oplicding ck «ran in leeftyd btn?" It
antwurd wie: "De minimum leeftyd is sccht.jirr.jicr". No wic it 'l'jittc Talsma net te dwaan
om in minimumleeftyd, mar mear om in nurksirrrurrr.
Yn july 1997 kaam Tjitte Talsma in pcrr kcal tc sjcrr op tlc Victor. I)at hefirel tink wol en
yn septimber 1997 sette de oplieding ccht ritcirr. 'l'ri.jckwart .jicr wic it ötwikseljend yn
SurhÍsterfean en yn Wànswert. Letter hiclcntlul op tlc Viclor yrr Winswert. Dat wie foar
"de jonge learling" in hiel aparte ÍrndcrÍ'irrirrg. Iirrn il nrtrrrchicnr ól'koc hy de pleats yn de
Noardermieden sjen, wer't hy 66.lier lyrr bcrrrr w:rirnl. ()rr il sl rnar te sizzen: hy wist
hoe de klok fan de Wànswerter toer lietlc koc.

. Een recente

opname (4-B-1999) van Dick Bunskoeke gee.fï een goed beeld van de

bouwval.

*12

De Energie-windmotor van Jousterp tussen Tjerkwerd en Parrega is in restauratie en ligt daarvoor in onderdelen bij de windmotorenspecialist Bakker in IJlst.
Eind november 1999 haalde een grote kraan van de firma Kielstra de roos rn z'n
geheel naar beneden. Veel onderdelen zijn sterk door roestvorming aangetast. De
gemeente W0nseradiel, die eigenaar van de monumentale roosdrager is, wil de
molen voor de toekomst bewaren en gaf daarom opdracht tot restauratie. Voor
zover ons bekend is het de enige vertegenwoordiger van het type Energie dat ons
land nog rijk is. Een reden te meer om de beeldbepalende windmotor in lengte van
jaren z'n landschappelijke functie te laten behouden.
De spinnekop Hoogland voor de alles vernicti,qcntlc ltrund (.fiÍo Marten Lootsma).

Troch de 0nderfining as wetterskipsbestjoerder koc 'l-f ittc Talsrtra in protte oer it wetterbehear fan in polder witte. Hy wist dat it wichtich is rekken te hàlden mei de belangen
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fan elk dy 't libje en wur§e moat mei it wetter: boeren, boargers en wetterskipsminsken.
Ek mei it ferstàn yn de praktyske saken en mei syn taktyske opstelling, makket dat hy yn
in klup fan minsken fan in ferskaat fan öfkomst mei elk oerwei kin.
In april 1999 hat er eksamen dien en is er slagge. En it is dan in tragyk dat in wike nei it
eksamen, de mOne Hoogland öfbrànde. Troch fandalisme yn 'c bràn stutsen. Tjitte
Talsma wie in wike fan 't hynder en hy wie wis net de ienige. De StiÍting De Fryske
Mole sit op it stuit mei in grut probleem: de mOne Kramer der dclsctte wol de stifting net,
want dan giet dy ek yn de hens. Mar "De Fryske Mole" is dwaandc nrei in oplossing, sa
dat it unike twatal wer by elkoar komt te stean.
Tjitte hat no in plak f0n op de m0ne de Froskepöle. De pöle en nrtnc binne eigendom fan
de gemeente Ljouwert. Eltse amtner hat oare doelen mei it eigcntlonr. Sa wol de amtner
fan de beammen it beamtegrien ta waaksdom kommen litte, wylst dc arntner fan de mOne
it strewiel koartwjokje wol. "It lykje allegear wol aparte gemeenten yn dizze iene
gemeente," seit ljitte. Mei it ferhaal fan Tjitte Talsma Ít Wurdunr is mar wer oantoand
dat in maksimumleeftyd foar it learen fan it m0nderjen nct ncdich is.

tenwind en zelfs op de molen konden we het ruiken.
Veel molens hielden het tegen het vallen van de avond voor gezien en de molenaars gingen naar huis waar de oliebollen cn andcre lekkernijen lagen te wachten. Maar voor die
molenaars die hun zinnen hadden gezet op doormalen, werd het even later nog mooier.
Molenaar Pier Zijsling uit Bolsward, nret wie wij op oudejaarsdag de Babuurstermolen
bij Tjerkwerd bemanden, had bijvoorbccltl cen prachtig groot bord gefabriceerd met de
tekst "2000 jaar strijd tegen het water" tlat spcciaal belicht werd door een 500 watt lamp,
terwijl op de molen 2000 watt stond, gen«rcg om voor een fraai verlicht geheel te zorgen.
In het licht van die schijnwerpers gaÍ'dc rnonumentale wiekendrager als het ware een
lictÍtshow weg die weer even deed «lenkcn aan de Friese molenavond. Het was waterkoud, maar in het PolderhÍske branddc gclukkig de oliekachel zodat we daar weer op
temperatuur konden komen en de enkelc bczockers aangenaam konden ontvangen. Om
zeven uur 's avonds stond de molen weer stil, stevig verankerd aan kettingen en bliksemafleider, maar nu wel in de vreugd om dc grulc wcnsen op de vlaggen symbolisch kracht
bij te zetten. Ondanks de spanning rond hct nrillcnnium werd het gelukkig een rustige
nacht. Op nieuwjaarsdag nam molenaar Kecs Posthuma uit Wommels het vangtouw weer
over. Onder een vrijwel onbewolkte hemel zwaaiden de wieken voort, vrolijk beschenen
door de zon waardoor het zowaar zacht aanvrrcltlc. Wat een verschil met oudejaarsdag
toen het guur en mistig was. Al met al een gcslaagd rlolenmillenniumfeest dat nog lang
in het geheugen zal blijven hangen.

\,
JI

Sj".p de Jong

Millenniumfeest op Friese molens

Gerben D. Wijnja

Het vlaggenspektakel op tal van Friese molens kende vorig jaar een intensieve voorbereiding. De bestelde vlaggen, tegen kostprijs beschikbaar gcsteld door de vlaggencentrale uit Dokkum!, waren mooi op tijd binnen zodat met het beschilderen kon
worden begonnen.

N.B.

In De Blesse was molen De Mars sprookjesucltti,q vcrsicrd met lampjes in het hekwerk.
Ook De Hersteller in Sintjohannesga had vlug,gt,n

(n t,(rlichting in het gevlucht.

In veel gevallen werden (basis)scholen met succes benaderd en dat leverde verrassende
wensvlaggen op. Geen oorlog meer, vrede voor iedereen, de rcchtcn van het kind, liefde,
gezondheid, vallende sterren, een zonnige toekomst cn tal van andere goede wensen
waren verwoord of in pictogrammen geschilderd. Op oude.jaarsdag, of enkele dagen daarvoor, werden de vlaggenlijnen aan het gevlucht bevestigd en toen was het wachten op
een goede wind om de wensen het luchtruim als het ware in te slingeren. Op oudejaarsmorgen werden op sommige molens al vroeg oliebollen, gemaakt van molenmeel, verkocht. Veel wind was er nog niet zodat de gepavoiseerde wieken met volle zeilen en slap
hangende vlaggetjes stonden te wachten op beter tijden. Het was eigenlijk somber weer,
maar de voorspellingen beloofden een toenemende wind in de loop van de middag.

Op de Babuurstermolen
Het kwam gelukkig uit, zodat de wieken van de Babuurstermolen, weliswaar onbelast,
met een aanvaardbare snelheid rond gingen. Een prachtig gezicht. Vanuit het woninkje
naast de molen hadden we zicht op het dorp waar de carbidploeg onafgebroken met oude
melkbussen in de weer was. Dof dreunden de knallen richting molen. Uit de bussen flitsten even felle vuurtongen op. De schroeilucht werd meegedreven op de zwakke zuidoos-

Molens bij Oldeboorn (2)
In de vorige Utskoat kwamen de dagboeken van Lieuwe Jans de Jong ter sprake,
ï'
il

\ryaarin diverse malen molens worden genoemd. Rij die gelegenheid werd de overstap naar de kadastrale intekening van de molens rond Oldeboorn gemaakt. Voor
het eerst werden de molens in 1824 met hun standplaats aangegeven.

Op het bijgevoegde kaartje zijn ze allemaal te zien en is tevens de begrenzing van de
kadastrale gemeente Oldeboorn aangegeven. Met de klok mee was die weer in vier kwartieren ingedeeld: in het noordwesten Henswouden, dan Poppenhuizen, Oldeboorn en tenslotte in het zuidwesten De Wieren. De grenzenyan de kadastrale gemeente vielen in het
noordoosten samen met die van Smallingerland en Opsterland. In het zuiden was dat het
geval met Haskerland en Aengwirden/Heerenveen.
De groot aangegeven molens zrjn de in het vorige aftikel reeds genoemde, in 1824 speciaal aangeduide exemplaren. De stippen geven de overige molens weer.
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De eigenaars van deze (op één na verdwenen) molens zrjn te vinden in de zogenaamde
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40. Theunis Wigles Kuiper e.a., kooptttittt
41. Pieter Uiltjes de Zee,landbouwcr
42. voorkinderen Regnerus Joscphus J'ullcncrs c.i.r., Oldemarkt
43. Tjerk Johannes Bottema, landbouwcr
44. Tinco Martinus Lycklama à Ni.f clrolt, lirl Staten-Generaal
45. Reinder Ruurds van der Wie r c.a.. lutttll-rouwcr
46. Klaas Hessels Hesling, asscssor

A 6ri

4l

A ttO
Ae3

48.
49.
50.
51.
C 381
52. Hotse Piers Piersma e.à., landbouwcr
53. Tinco Martinus Lycklama à Nijcholt. litl St:rtcn-Gcncraal D 368
54. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt. litl Slatcn-(ieneraal D 265
D 2l I
55. Rienk Lucas Mooi, koopman
D -729
56. Binnert Eeltjes Spoelstra

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels die in 1832 her begin van het kadaster vormden:

nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

eigenaar

Martinus van Vierssen, president rechtbank, Leeuwarden
Goitzen Wijtses Peenstra, landbouwer
Melle Wigles Kuiper e .&., koopman
Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, lid Staten-Generaal
Reinder Ruurds van der Wier, landbouwer
Murk Uiltjes de Zee,landbouwer
wed. Auke Harings Hofstra e.à., boerin
Minke Abrahams van der Meer
erven Auke Willems Vleer, landbouwer
10. Gajus Andreae e.a., Leeuwarden
11. wed. Lieuwe Klazes de Jong e.à., boerin
12. Jelle Johannes Koopmans, koopman
13. Sijbren Willems Nijdam, arbeider
14. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, lid Staten-Generaal
15. Sako van Teijens, grietman, Beetsterzwaag
16. Heere Willems van Veen, landbouwer
ll . Gajus Andreae, Leeuwarden
18. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, lid Staten-Generaal
19. wed. Hijlke Sjoukes Hielkema e.a., boerin
20. Sake Meintes Visser, koopman, Akkrum
2I. erven Homme Jakobs Dijkstra e.a.
22. Marcus Luxwolda, ontvanger
23. Binnert Philip van Eijsinga r.u., Beetsterzwaag
24. wed. en erven Klaas Jelles Diepstra e.a., Akkrum
25. Binnert Philip van Eijsinga r.u., Beetsterzwaag
26. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, lid Staten-Generaal
27 . Jelle Johannes Koopmans, koopman
28. erven Hendrik Hotzes Oosterwoud e.&., landbouwer
29. Martha Kinnema van Vierssen, Oudeschoot
30. Hijlke Ruurd Watzema e.a., landbouwer
31. Atze Jacobs Dijkstra, landbouwer
32. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, lid Staten-Generaal
33. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, lid Staten-Generaal
34. Rienk Lucas Mooi e.à., koopman
35. Pieter Uitjes de Zee, landbouwer
36. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, lid Staten-Generaal
37. Christiaan Westenberg, grietman, Hogebeintum
38. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, lid Staten-Generaal
39. Klaas Harmens de Roos, molenaar

kad.nr. opmerking
A4n

423

Slagtend

F 44

855
B8
B l0l
B 107
B 155
B 159

B t32
B 193

bestaat
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"

.

C 237
C 220
C 202

C

116

C

102

D 2l
D 319
D 257
erven Sijtze ljitses e.a.
Tinco Martinus Lycklama à Ni.jcholt. litl Strrtcn-Generaal D 205
D 203
Wijbren Arends Everts, secretaris
Tinco Martinus Lycklama à Ni-icholt. lirl Stutcrt-Generaal D 33
Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt. litl Stutcn-Generaal C 317

Pieter Klazes Eenshuistra,

landbouwcr

Zuipschuur

D 282

58. Johannes Pieters Bottema e.a., landht)uwcr
59. Henricus Wiardus van Altena, Lecuwru'tlt'rr
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D 305
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De enige van al deze molens die overleefde was die van Warniahuizen (9), al is het heel
goed mogelijk dat de huidige molen een later op de zelfde plaats herbouwd exemplaar is.
De meeste, zo niet alle vermelde molens waren spinnekoppen.
Aan het staatje is te zien, dat de polders nog per boerderij waren ingedeeld. Omdat het
landbezit voor een aanzienlijk deel in handen van de adel was, zijn ook veel molens ingeschreven met adellijke eigenaars. Het meeste valt wel op jonkheer Tinco Martinus
Lycklama à Nijeholt (ovl. 1844) van Andringa State te Oldeboorn. Hij had l4 molens in
bezit, waaronder het exemplaar dat de schrijver van de dagboeken bediende.
Het zal erg moeilijk zljn om naderebrjzonderheden over al deze molens te vinden, maar
als het lukt zal rk er een volgende keer op terug komen.

De spinnekopmolen van Warniahuizen, zeker twintig jaar geleden op

de

door de heer Andringa uit Heerenveen.

D. M. Bunskoeke

foto

Buitenpost heeft weer een
korenmolenmonument
Buitenpost - Op de hoek van dc Sclrcppcrstnurt cn de Molenstraat staat sinds enige tijd
een authentieke molensteen met placprctte tc pronken als een herinnering aan de hoge
stellingkorenmolen die daar van 1755 lot l(),+l lrceÍ't gestaan. Een en ander is het resultaat van met name de inspanning vln rlc hecr A.M. van Dop uit Naaldwijk, lezer van
onze Utskoat en zoon van de laatstc nrolcn:rur'. Lunge tijd had de molensteen als een
soort picknicktafel in de tuin van het k:rntot)r' van tlc woningbouwvereniging SWA gelegen.Toen deze verhuisde kwam op clc plck ccrr irppartementencomplex met de toepasselijke naam Molenhof. De molen staat hi.j tlc crrlrcc van clit cornplex en vorïn daarmee een
aardig aandenken. Het heeft al met al vicr'.irrru' gccluurd orn dit te verwezenlijken, maar
het resultaat mag et wezen en dat is ntcdc tc tllrrrkcn :.ran de heer Klaver van de woningstichting.
Van Dop schreef ooit een alleraardigst l-rockje ()vcr tlc gcschiedenis van de molen met
lezenswaardige herinneringen aan de laatstc rrrolcrr;rcriodc [ocn cle familie Van Dop de
molen bezat. Er zijn bij Van Dop nog crrkclc cxenlprlarcrn in voorraad zodat we de
molenvrienden graag wijzen op de nl()gcli.jklre itl rrlsrrr)g ce n boekje te bestellen. Door
overmaking van f 11,- (incl. prlrto) ()l) piro (r.5 1.579 t.n.v. A.M. van Dop,
Sweelinckstraat 28,, te Naaldwijk o.v.v. uw rulrnl. :rtlrcs cn " Korenmolen Buitenpost"
kunt U het boekje in uw bezit krijgen. GDW

gezet

Herinnering aan de Buitenposter molur. ( )1t tlc ,qrrtnir'Ír'n pluut ,rtaat: Standplaats van
Achtkant Stellingmolen 1 7 5 5 - 1 947. Krtrctr -ltcl tnol en l uttt,ste molenaar W.M. van Dop.
(Foto J. Beerda, Buitenpost).
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Bouw molen Hindeloopen
is van de baan
In een eerder nummer meldden we de plannen om in Hindeloopen t:cn nrolen te herbouwen. De Stichting Stadsherstel Hindeloopen vatte begin l99t) hct;rlarr op orn
een koren- of oliemolen in het stadsbeeld terug te laten keren. Tot ltt l5 zwaaiden
immers ooit de wieken van een industriemolen boven de daken vun hc:t karaktcristieke stadje. De kosten voor nieuwbouw rtjzen de pan uit cn ovcnrarnc vull coÍl
bestaande molen (in het buitenland) kost ook vele tonnen cn dat gcld hccl't rncn irr
Hindeloopen gewoon niet. Andere restauraties hebben nreer priorite it. lrindc hoopvol verhaal dus.(GDV/)

p< tlit de knipseldoos Írr. 51
door: Popke Timmermans

We gaan deze keer naar ldsega, gerneente Wymbritseradiel. Hier stond eens een korenen poldermolen van H.C. van der Meer. Voordat we daar naar toe gaan, eerst iets ovcr de
Wassenaarse Polder onder Leimuiden (ZH). Deze polder werd eerti.jds bcnralcn door
vier grote watermolens te weten:

.

.
.
.

en gesloopt in 188 l. Deze rnolcn is verpluutst naar 't
Meer nabij Heerenveen, als korenmolen "De Volharding" van rnolcrritar Ynrc Kuipcr.
"De Beer", (1745 - 188L). Deze molen is verplaatst naar Hillegont (ZH) crr als watermolen herbouwd.

"De Leeuw", gebouwd in

"De Vos"

(1745

ll45

1880). Deze molen is herbouwd als watermolen van "De

Veenpolder van Echten" aan de Middenvaart onder Bantega.
"De Wolf" (I745 - 1880).Deze molen werd verplaatst naar ldsega. De molen werd op
7 juni 1880 voor f 600,- verkocht aan P. Charlet, aannemer te Leimuiden. De molen
moest voor I november 1880 van zijn standplaats verwijderd zijn.

Voor verdere details verwijs ik naar het jaarboekje 1982 van de Rijnlandse
Molenstichting. Het bedoelde artikel "De Wassenaarse Polder" is geschreven door
molenvriend en molenkenner Jan C. Lunenburg, geboren in 1923 te Leimuiden en ereburger van Aalsmeer. Voor meer gegevens over deze polder kan ook het jaarboe§e
geraadpleegd worden. De titel van het artikel is "Memories van een watermolenaar Arie
Braan van de Wassenaarsepolder te Leimuiden".
Zoals we zagen is "De Wolf" herbouwd als koren- en poldermolen. Maar zijn nieuwe
naam werd "Hoop op Zegen" en zljn bijnaam was "Sterke Hantsje". Eigenaar Van der

Meer woonde op de nabij gelegen hocrdcri.j tlic thans nog bestaat. De molen bemaalde
ook landerijen van andere boeren. [)c vcrgrrcrling hicrvan was f l,- per pondemaat land
(3678 m2). Later werd de molcn cigcntkrrrr vlrr lrct Waterschap "Heeg" en na plaatsing
van een gemaaltje werd deze zelde n v«xrlkonrcntlc rnolcnsoort

in

1929 verkocht.

Knipsel
Maar nu iets over ons knipsel. Dit is ongctwi.ilc'ltl aangcrcikt / geschreven door de bekende,jaren geleden overleden molcnvricrrtl.lln (i. dc Beer. In tlc eerstejaren van het
bestaan van ons molenblad "De Ulskoll" lrccll I)c llcer diverse artikelen en gedichten
gemaakt en hij was tevens de bedcnkcr vlrrr tlc rr:ulrrr virn ons nlllenkwartaalblad. (zie nr.
2 van juni 1976). ln het "Fries Molcnb«rck" ( Lccuwarrlcn, 19130) staat op blz. 49 e.v. een
artikel van onze molenredacteur Gerbcrr l). Wijrril ovcr de "Molcnherinneringen van Jan
de Beer".
Het knipseldoosartikel is eerder verschcrrcrr irr lrcl virkbllrl "l)c Molenaar" (toen nog uitgegeven door Eshuis te Dalfsen) van 24 nrllrl l(),17! llct wcrd nrij toegestuurd door de
heer Johan S. Bakker uit Moerkapelle ('/.lll. tlc strrwcrrtlc kracht achter "Molenwereld"
bij wie al vele jaren "De Utskoat" op dc tletrnrrirl virlt. l)c schri.jvcr van het artikel is Jhr.
Mr. F. van Rijckevorsel uit 's Hertogcrthosch tlie ziclr .irrlcnllrrg hccfi ingespannen voor
het behoud van onze molens, vooral in hcl zuitlen viln ons land. Hij was ook heel wat
jaren bestuurslid van "De Hollandschc Molcrr. Vclcrrigirrg tot bchoud van molens in
Nederland". Tot slot een kleine fout rcchlzt'llt'rr. l)t' irr lret arlikcl aangehaalde broer had
een cafébedrijf en niet een boerenbcdrijl. lin onzt' .lrrn ( i. rlc lJccr was boer en niet cafébaas. Nu dan het bewust artikel.

Friesche Molenverlclli ngen
Yoor eenige weken mocht ik van dcn Wrl.l,,rl. lft:crc (J. dc llccr uit Wezep een dikke
en gewichtige: enveloppe ontvangen, walrvarr rk: inhoud aldra bleek te zijn een
groot aantal molenaÍbeeldingen en rrilknipsr:ls.
Met de Friesche windmolens gaat hcl slcclrl, vurrtlalr tlat hct nrolenaarsvak daar niet
meer wordt aangeleerd. Onder dc vclc hi.izorrtlcrhctlcrr tlic in den brief stonden wil ik er
eenige naar voren brengen, daanrit hli.jkt. hrrc ccn l)arr rascclrtc nr«rlenaars door het verloopen van het bedrijf vcrlorcn zi.jrr gcllaarr.
sclrrilli rni.i ondcr meer "Wij zijn geen

llii

molenaars, doch op de boerdcri.l gcborcrr. Mi_jrr hlrlcr oe li'nt hct boerenbedrijf uit, en ik
ben werkzaam in het caféhetlrijl'. Wc hchhcrr ullclrci irlti.jtl vcel v(x)r een molen gevoeld,
maar omdat het molenbedrijf in Fricsland al ccn hcclcn tijtl kwijnende is, hebben mijn
ouders er ons altijd van terug gehouden. Als we cvcrrwcl gclcgcnheid hebben, bezoeken
we graag een molen om er'n tijdje in te vcr[()evclr. l)cn vorigcn herfst ben ik ook nog
geweest in Koog aandeZaan, in het Molennruscunl, crl rlud nu het bezoek aan een ieder
aan. Hierbij sluit ik een artikel over den koren- cn tcvcns watcrr.nolen uit Gaastmeer. Het
gedichtje staat iÍi het Friesch en is geplaatst in hct Nieuwsblad van Friesland, uitgave
Hepkema te Heerenveen. Daar het Friesch niet v«xrr cen ieder verstaanbaar is, heb ik het
in het Nederlandsch vertaald. Misschien is het iets vo«rr "Dc Molenaar". Men zal gemakkelijk begrijpen, dat ik dit stuk veel te belangrijk vind om aan de lezers van "De
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Molenaar" te onthouden, vooral daar dit de eenige windmolen geweest is - naar ik meen
- die dienst deed als korenmolen en als poldermolen, voorwaar een handige bedrijfscombinatie.
Hier volgt dus het Friesche gedicht, en daaronder de uitwerking van den WelEd. Heer de

gedaan voor honderd rijksdaaldcrs luur tlcrr lrct'r'Sllurl

lc l.ccuwardcn. Over't

algemeen

zou men den molen als pronkstuk itt tlt'zt'llurtlslrt'ek urilllg hcwititrd zien, maar...... wie
zal dtt.idee beschermen en bevorrk'r't'n'/ llt'l (x)ll. tlrrl voor lrl zrrlk soort monumentale
dingen gesloten blijft, zegt. "ruirtt op tlir' lrot'l!" llt'l heltorrtl ol' vct'tlwi.jnen zal dus ook in

dit geval weer afhangen van de rrootligt'ht'nr()('iinpcrr. Wij lrr)l)cn 'l ccrste, doch vreezen

Beer.

Dou pronkstik, kant fen liif en lea,
Fen Gaestmar en.fen Aldegea,
Der komt dy grif in wirdtsie ta,
Ta öfskied noch yn Hepkema.

Dan makkest mei de help fen wyn
lr{och boppedien de granen fyn.

Al saun-en-fjirtich jier oanien
Hest op dit sté dyn wirk nou dien,
En hjoed de dei is 't safier komd......
De gloarje is dy glëd binomd.
As Hantsje Tsjeards, dyn alde frieon,

Jij pronkstuk, kant van lijf en ledut,

Mar ja, de tidgeast hat giin honk;
Al hwet him waent yn preal en pronk,
Moat wike for de niie trant,

Al zeven-en-veertig jaar aan een

lllt ttt t' 1rt, tlt' l i jtlgtr',\'l lrcc.fi geen plaats;
,'l/ rrttt lri.j n'ttttttl itt ltrttttl cn pracht,
lllt'l n'ijkt'n t'ttttr tlt' ttit'ttwc geest,
l'.'rr ,lttrtr t)tn nt(tt't jij ottk ttun den kant.

En dërom moastou ek oan kant.

En sei:,,hwet binn' jimm' nott fen

Dyn tid is rtt, men iowt dy oer.....8f...... ien ding hat noch avontfir:
Naem " Heemschut" dy as weeshern oan,
Dan bleaust' figuerlik op 'e troan.

plan?"

Gjin wfinder, hwent dyn warber dwaen
Mocht him stees folle bliidskip jaen.
In stipe wierst' him yn syn fak;
Dou wierst' yn alle silen mak.
Wier 't wetter Ltt 'e kriten wei,

En 't wyntsje wierre in bytsje mei,
Den scoest' net folle liddich stean;

laatste en daarom de navolgenclc grot'l:

Fensels, sfint jierren wierst' al frii
F en dizze g ranen-mealde rii......
Lylcwols, bleaust' earst do net omdoch
Yn wëzen om it wetter noch.

foto seach for 't lest biskreaun,
Ik ljeau: it hert bikroep de man,

Dyn

't

Hawer, it komt dan sa't it komt,
Al is de gloarje dy binomd,
En keilt men dy licht tsiin 'e g,roun.....
Dou bleaust'oan de histoar.ie houn!

Men seach dyn wiukken meastal gean.
't Sij rogge, mais of hwet ek mear,
De boer wier altyd mei dy klear -

RIIVTSJ

E KTAZES

Een verdwijnende molen
De mooie, statige molen van wijlen Hans Ïjeerds, tusschen Gaastmeer en Oudega, heeft,
zooals al eerder bekend gemaakt werd, zijn tijd dan eindelijk uitgediend. Hoewel deze
molen voorheen dienst deed voor tweeerlei doel, n.l. voor waterbemaling en graanmaalderij, gebruikte de eigenaar hem in de laatste jaren, als gevolg van de tijdsomstandigheden alleen maÍr voor watermolen. Links bij het kruisje staat het zoogenaamde transformatorhuisje, dat vanwege het waterschap "Heeg" de werkzaamheden als zoodanig overgenomen heeft. Nadat Hans- boer bij zijn leven den molen indertijd in zijn geheel aangekocht had van iemand uit Leimuiden (2.H.) is hij daar ginds afgebroken, met een schip
vervoerd en toen opnieuw hier opgebouwd. Dat gebeurde in 1881, terwijl een en ander
nog al een heele som geld kwam te kosten. En nu hij z'n ti.10 uitgediend heeft, is hij voor
een poosje terug, hoe best in conditie nog, door het voornoemde waterschap van de hand

Van Gaastmeer en van Oudegu.
Er komt jou vast een woordje ttrc
Tot afscheid nog in de Hepkemu.

Heb je op deze plek je werk geduun
En heden ten dage is 't zoover gekotnt'tt,
Je glorie is.je afgenomen.

l'rtn. t'll, ,t'ttltrl .jttrttt lt'íI.!' je ul vrij,
l't ttt,lt'.'t',qr(tn('n tttttttltlcri.j,
l'.'t't'ttl't'l ltlt't'.1 .ir' ,'('t',\l lot,n nog
I tt'.tlt lt ul ( tttt : ltt' I lt'r ll ( t'.

Als Hans Tjeerds, je oude vriend
foto zag voor 't laatst beschrevcn,
Ik geloof: 't ltart bekroop den mun,
En zei: "wat zijn jullie nu van plun /"

.lt' liltl i.t' ttit, nt('n

Je

(

Geen wonder, want je weerbaur rlrtut
Mocht hem steeds veel blijdschop ,g(t'('n.
Een steun was je hem in zijn vuk,
Jij was in alle zeilen mak.

,,lft1tt,

,qt't'.f'l

.jc over......

)l .. t'r'n tlitt,q ltt't'f't n(),q urlontuur:
Ntttn " ll,'t'ttt,t't'ltttl" .jt ttl,; w,eeskind aan,
l)tttt l,l,'r'l 1t' li,qrtttt lijk ttlt den troon.
't Lrttnl .'tttt ltt'l ktttttl,
,l/ rr ,1,' ,tilt,r it' 1t' rtlut'nont(n,
l'.'tr .tittttrt tttt'tt 1t' t'(t(u',\('hi.inliik tegen den

,qtttttrl,

.lt' ltl 1lt ttrtu tlt' lti,rtot'ir',gclttmden.
r

Was het water uit je omgeving vt,(,q,
En de wind was een beetje mee,
Dan zou je niet veel ledig staun,
Men zag je wieken meestal guun.

llt'1tl,t'ttttt.
llt't " lY it'tnt'.t'ltlttrl y(tn F rieslafld" , uitget'('r \ ,lt' f rtttt llt'ltkt'ttttt lc Heerenveen.

't Was rogge, mais of wat olk fit(t't',
De boer was altijd met je kluur,
Dan maakte je met hulp vun dctr tritttl
Nog bovendien de grancn l'i.yr.

Ik geloof wel, dat de m«rlcnaars rlcrr lrr'cr tlt' lrt't'r tLrrrkb:uu'krrnncn zi.jn voor zljn aardig
en belangeloos werk dat hij hecÍi vcrricht tkxr rrrijtlit lrt'r'it'lrl o;'r tc zcnden en te vertalen.
F. VAN RIJCKEVORSEL.

Via deze weg wil ik iedereen bedankcn tlie' nrij bij tlczc ll'lcvcring op welke wrjze dan
ook heeft geholpen. Helaas heb ik tot op hc:rle:n n()g g,ccn c:nkclc reactie ontvangen n.a.v.
mijn oproep in De Utskoat van nr. 96 op blr,. 37 c.v. crr op
Heerenveen, winter 2000
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Popke TimmerÍnans
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Molenherinneringen
We kregen aan het eind van vorig jaar een alleraardigste brief van een nieuwe
donateur voor De Fryske Mole op ons redactiebureau. Ze gaf te kennen bijzonder
teleurgesteld te zijn over het resultaat m.b.t. de ledenwerfactie die vrijwillig molenaar Gj. de Groot uit Holwerd op touw had gezet tijdens de Friese Molendag.
Spontaan gaf ze zich op, maar tot haar verbazing stond haar naam niet in de lijst
van donateurs. Tot nu toe heeft alleen het Gild zo'n lijst gepubliceerd, maar m.i.v.
dit nieuwe millennium zullen de nieuwe leden van De Fryske Mole hun naam ook
aantreffen in de nieuwsrubriek van de stichting. Nu dan de molenherinneringen van
mevrouw D. de Groot-Rinsma uit Raerd.

-1 -1

De F'riese molen
De w,ick(n :.(' tn(t(li('n t'tt tlrrtuicrt
I)c n'itttl i,s'lttttt t't'ir,ntl
St»n,s' i,s' tlc yrit'tttl ('('n t'i.jund
Wttt ('t' l()(' tlit'ttl

Dut dc tttrtlt'n,\'tiI
Muu r rlr'

ttt()('1 ,\'l(t(ttt

t t' fi'(,(,1
Hoc t't'r lti.j krttt ,qtttttt

tttt tl t'tttrr

Hi.j ,slt'ttttl ('tt

ltii kr(,unl

Muur rlttr'l :i.jtr ltlit'ltt
y()( )t' ltt'l lttrttl,s't'ltttlt
Ecn l)r(t('ltti,q ,qc: it'ltt
Herkcttlxtttt' i tt tlt' r('t'l(,

Een,yieruud

"Ik ben 78 jaar en heb altijd

interesse

in molens gehad. Ik ken ook veel molens. Mijn

beide grootvaders hadden een molen. Zrj waren buren, maar de ene molen stond bij
bepaalde windrichting in de luwte van de andere. Dat was nog voor de waterschappen
kwamen in de omgeving van Warga. Er is zo veel te vertellen over molens.
In de tijd dat er haast geen wegen wa.ren en alles te voet ging door de weilanden, werd er
geseind met de molens. Een bepaalde stand was een teken voor de veehandelaar dat de
boer iets had te verkopen. De stand voor de veekoopman zal wel een plaatselijk gebruik
geweest zijn en hing van de bereikbaarheid af. Mijn neef wist ook van zijn moeder die 93
jaar is geworden, van dit gebruik. Ook was er de rouwstand en vreugdestand met huwelijk. Als iemand ernstig ziek was wisten de buren daar van. Stond de molen in de rc»uwstand dan was dit het teken dat de persoon was overleden. Wel een zeer oud gebruik.
Bij mijn grootvader was een klein raampje in de muur van de kelder (mulhOs). Daar vandaan kon hij uit een raam in de schuur zien hoe de molen draaide. Als er een knecht of
arbeider solliciteerde, werd gevraagd of ze konden malen. Een arbeider van mijn grootvader werd molenaar op de Olifant in Oudkerk uit 150 gegadigden! Het was heel aantrekkelijk om molenaar te worden. Er was vaak een 'komelkerij' van ongeveer 6 koeien
bij. Met nog wat los werk bij een boer zaÍ daar vroeger een bestaan in."
Foto's uit die tijd bezit mevrouw de Groot helaas niet want zo schrijft ze: "Een molen
was toen heel gewoon en er waren toen zo veel. In l9l9 is het waterschap "de grutte
krite" opgericht, 'it eld skroet" in 1916 en "it langdeel" in 1921. Mijn grootvader was
secretaris van deze waterschappen en van twee ook nog penningmeester. Toen zijn de
molens afgebroken.
Ik heb ook leuke herinneringen aan de molen "de Hoop" in Roodkerk. Daar hebben we
gewoond toen ik trouwde in 1941. Ook van de molen in Huins kan ik wat vertellen, maar
dat moet maar een andere keer."

Tot zover haar eerste bijdrage molenherinneringen die ze fioE veÍgezeld liet gaan van
hierna volgende gedicht. (GDW)

G((n ln'('(' ,q('Ii.ik
Dat moukt hcl l"rit',t't' lttttrl :() t'iik
D.G.R.

Westcnwind
Aflevering: Een Onvcrwitchte Wending
Joop van den Ende maakt tv-productics vtxrl lrcl gnrtt' lrrrlrlie k. Orrlangs gaf hij aan naast
de grauwe massa meer kwaliteit te willcn zicn. lur vrxrrirl rrrirrtlcr pulp op de commerciële
zenders. Meer kwaliteitsprogramma's vrxrr spccirrlc ttit lrt,.s il dc rnarkt.

Commerciële televisie is trouwens nict pcr rlt'lirritie slcclrt cn één grote eenheidsworst.
De VARA denkídacht(?) ook al aalt "corrrrnclciccl girirn". I)at wil zeggen zelfstandig
kunnen blijven opereren, om vri.j haar tkrelstclling lc halcn. I)it zonder aan een van
bovenaf opgelegd identiteitloos lirrrrrll virsl lc zittcrr. Zell ccn hcctjc baas in het eigen
poldertje dus.
Een recente Van den Ende-productit: is Wcslcrrwintl. Uilgczorrtlerr door het commerciële
RTL4 en ook nog eens bed<rcld voor ecn grrxrt publick. Als (litt nlaar wat voorstelt zou je
denken. Maar het is een heel aardigc scric. Wic cr rricl van houdt; ook geen probleem;
zap snel door; lees dit verhaaltje niet uit.
Westenwind gaat over twee families met ieder ecrr cigcrr schccpswerÍ. De grootste werf,
Noordermeer, heeft een oude familie van stantl aan tlc top. l)c grondleggers van de werf.
Zij weten het familie-erfgoed met al haar midtlclcrr cn korulaat zelfbestuur lang op eigen
wijze te handhaven als vooraanstaand familiebedri.il'.
De kleinere werf is van familie De Graaf. Dezc vrij rornmelige, maar gezellige familie
werkt vanuit een onderling overleg situatic cn hccli hct cigcnlijke vak dat men uitoefent,
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schepen bouwen, zeerlief. Ze bouwen zelfs in hun vrije tijd nog bootjes voor de lol. Zij
werken aan kwaliteit zonder stropdas. Wie heeft trouwens nog meer zo zijn bedenkingen

Over een Fries varken in een
Zaanse paltrok ... en zo meer

bij stropdassen?
Het botert niet zo tussen de families. Desondanks moeten ze op een gegeven moment
toch samenwerken. Een grote verandering. Vooral voor de oudste en hoogst geplaatste
uit de top van Noordermeer. Soms blijkt echter dat verdere samenwerking voor beide
werven onmisbaar is voor een rooskleurige toekomst.

Westenwind staat daarbij natuurlijk bol van de intriges en onderlinge beschuldigingen.
Dat hoort bij zo'n serie. Hierdoor is de samenwerking steeds weer gedoemd te mislukken.

De voorlopige afloop (van 1999) is echter bemoedigend! Wat niemand ooit nog verwachtte mee te maken gebeurt: de verbrokkelde situatie verandert in positieve zin door
plotselinge ontwikkelingen binnen en tussen de families. Uiteindelijk ziet de immer krasse en oudste Noordermeer in dat haar ideaal ook in de nieuw gevormde situatie goed
gerealiseerd gaat worden. Misschien nog wel beter ook. Oude sentimenten die spelen tussen haar kinderen zijn niet meer relevant, nu gelijk haar geliefde kleindochter het roer,
samen met de De Graafjes, ter hand neemt. Een frisse wind. Een nieuwe generatie vanuit
beide werven gaat voortaan samen op een eigentijdse wijze schepen bouwen. En daar
gaat het uiteindelijk toch om.
Zeleven allemaal nog lang en gelukkig. Eind goed, al goed! Op dit moment tenminste: er
komt vast meer Westenwind. Houd het in de gaten.
Een dergelijke titel suggereert ook andere 'takken van sport' te kunnen vertolken. Iets
met wind in ieder geval. Molens? Wie weet een gouden idee voor Joop. Het script is al
bijna klaar. Kan hij gelijk een van zijn nieuwe idealen waarmaken: een infotainmentserie

maken met culturele inhoud. Dit kan dan gelijk inhetformat, de "smaak", van een
publieke omroep geprogrammeerd worden. 'De Nieuwe Omroep' is hiervoor reeds in de
maak. Joop is naast voorstander van meer kwaliteit ook voor het behouden van de pluriforme publieke netten. Vandaar. Hoe deze ook ooit opnieuw zullen worden ingedeeld:
van iedereen, voor iedereen. De hedendaagse zelfbewuste mens zapt toch wel eigenhandig naar het kanaal met het door hem gewenste programma. Wat hij wil.

Van de vijftig zaagmolens, welke F ricskurtl in hct midden van de l9e eeuw rijk \ryas
bestond een minderheid uit het paltroklypc. l,lr ziin er vier bekend, rl. die te Bergum,
Deinum, Franeker en Harlingen.
Deze laatste, geamoveerd in 19fi), had tlc hiihclsc rurlrrr "Cidc«rn". Dit is dan ook een eerste
overeenkomst met de enige jaren geletlcn gclrccl gcrcstaurccnlc Zaandamse paltrol«nolen
"De Held Jozua", eveneens getooid rlrcl ccn biilx'ls gcïnspircerdc narm. De windbrief voor
deze balkeruager werd op 25

juli l7l9

alrr I lcrrtlrik ('liursz. I)c lJoer verstrekt en n 1728
ol)gcn()nlcn in een assurantieconlract [cn narne van Gerardus

vln Airlst, "predikant in
,s

e('n rr:r:ks van eigendomswisselirrgcrr worclt "De Held" gaande

gclrotrtlcn door Fa. Van
& Co., welke ook de
gt:lr:gcn stoomzagerij "De
V li it " cx pkritcert. Op 12 maart
l()lO vcl-hl'arrdt de molenhut van
tle irrrrritkle ls aan de Fa. Mulder
vt'r'lrrrtrrtlc zilagmolen. Drie jaar
lirtcr g:rirl hct huurcontract over
ruuu' tlc lra. Gebr. de Boer, die
l)rlesl'rurgh

rr;ursl

tlt' rrrolcn in l93l voor

-

Te koop gevraagd
Groninger Molens, het provinciale molenboek uit 1958 door B. v.d. Veen Czn. We
zien uw reactie graag tegemoet op ons redactieadres.

.f

verwerft.
lle rr iurrlcrc overeenkomst met
lrct lil'icsc is het bouwjaar, hetg,ccn gcli.ik is aan dat van de
Worrtlscnclsc "De Jager", waar
nrolcnairs Jan Coppens en Jaap
. " De Held Jozua"
aankoop in l9-17 (ttrt'ltirf
van I)ricI sedert jaren balken
Koeman).
vcrzagcn. Het toeval wil nu, dat
"l)c Jager" het iepenhout voor
de dammen in het nieuwe varkenswiel v<xrr "l)c Ilckl" lrccli gcleverd aan molenmaker
Johannes Kooistra te Sloten en dat eind dccenrhcr 1999 tkxrr ntrlenmaker Poland in de
Zaandamse paltrok werd geplaatst!
Daar houdt het vergelijk overigens nog nicl r4r, gclct tlc hctrokkenheid van schrijver dezes,
1.5.(XX),- in cigendom

Frank Terpstra

de

(it't'c.f?trtilr,r,rde kerke, tot
W t' Lt tt t,tt tlu Ín" . Opvolgend
cigr:r)iuu' Picter van Aalst. Na

\l
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gezamenlijk met Jan
Coppens en Kick Dull,

bij het zaagvaardig
maken van "De Held

Joz\a", welke thans
wordt bemalen door
eige naarlmolenaar

Jaap Koeman

en

beroepsmolen aar
Henk Borst van pol"De
dermolen
Woudaap" te Krommenie.

Nog even terug naar
de geschiedenis van
"De Held". Nadat de
broers Cees, Dirk en

. Het door

Johannes Kooistra vervaardigtle yurk(n,\'vt'irl (.liilo

Kick Dull).

Piet de Boer de molen
en bijbehorende opstallen in eigendom verkrijgen, volgt in 1942 een uitgebrcidc onderhoudsbeurt, waarbij op 20 juni van dat jaar een tweetal molenroeden te Uitgeest wordcrr aangekocht, afkomstig van de in 1939 onttakelde Hooglandspoldermolen bij Barsingcrhorn.
Overigens is het achtkant naderhand aangewend voor de bouw van de poldermolen in het
Twiske bij Oostzaan. De 20,41meter lange, voor "De Held Jozua" bestemde potroeden zijn
genummerd 2041 en2M2 en respectievelijk vervaardigd in 1906 en 1919.
Van juli tot half oktober 1942 wordt de molen door molenmaker Jb. Boerendans te Zaandam
vertimmerd. Het varkenswiel wordt bij die gelegenheid voorzien van metalen kammen, die
ook in het door Johannes Kooistra vernieuwde wiel zijn teruggeplaatst. ln 1943 volgt dan
nog een nieuwe halssteen. Nadat in 1947 een moderne zagerij met horizontale zaag is
gebouwd komt "De Held Jozua" in 1949 stil te staan en hoewel de molen over de jaren
regelmatig wordt onderhouden, treedt in de jaren zeventig het verval in.
Het Westzijderveld, eertijds het houtland van de Ziurnstreek. wordt door dc daar gevestigde
zageijen verlaten. Aangrenzende bedrijven Schipper ("f)e Bonte Arend") en Kamphuijs &
Loosbroek ("DeZwarte Bruinvisch") verhuizen in 1969 naar locaties elders in Zaandam en
voorbereidingen voor de stadsuitbreiding ter plaatse nemen een aanvang.
Het is in die situatie, dat Jaap Koeman "De Held Jozua" in 1987 ovemeemt van eigenaar
Cees de Boer en met behulp van Stichting Vrienden van De Held Jozua door molenmaker
Poland halverwege de negentiger laat restaureren. De in 1920 verbrande hut wordt op de
oorspronkelijke plaats herbouwd, terwijl het kantoor en de houtopslag worden aangewend
met horecabestemming.

De biotoop is dan al ingrijpend gewijzigd. Het oorspronkelijke, open veen- en weidegebied
is veranderd in een ruime nieuwbouwwijk met de naam Westerwatering, waarin "De Held
Jozua" als herinnering aan een verleden als houtveld, nu al weer enige jaren ondanks de
omringende bebouwing, met gïote regelmaat wordt ingespannen. Ook het zagen wordt bin-

Jaap Koenran (l) en

Hes,se

I IJ,vkc,t'

t t1

t t lt'

llr'ltl" (littrt Ilcmhurd

IJ.).

nenkcrt weer ter hand genomen. De Al,sluit(lijk vor nrl (l;t;u lrcsl isl r('('rr llclcnu)tering voor!

llt'sst'l I.ls;kcs--_

Llit ons prcntenkabi nct
De onbekende spinnekop met achtkante ontlcrlort'rt :rclrlt'ro1) nunun('r'()(r wct'd doclr de heren
Durk Posthumus uit Huins en Andringa uit Hccrcnv'('('n lrcrkt'rrtl rrls (lc l)olsltxrt-spinnekop
molen van Akkrurn. Volgens Andringa is tlc wcÍt r)p 1lt',rt'lrl('rsr()rl(l ()vr)rduidelijk de oude
straatweg tussen Akkrum en Heerenvecn. Vtxrr tk'lit'llrt'lrlx'rs lrit'rrrtlt:r'()l)r)ieuw een onbekend molenplaatje en wel uit de c«tllectic viul (lt. lrt'r'r K;rrn('nn:ur rrit Oldcbcrkoop.

l()
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Molenbranden in het Bildt

Aankondiging

De heer S. Andringa uit Heerenvr:cn dccr! {»rs t,rn artikcl toekomen over molen-

10e internationale molensymposium

in Virginia,

Yerenigde Staten
Dit jaar is het de 10e keer dat er een internationaal molencongres wordt georganiseerd en het is de eerste keer dat dit buiten Europa plaatsvindt. Het eerste congres
vond plaats in 1965 in Portugal en het voorlaatste congres werd in 1997 in
Hongarije georganiseerd.
Het is niet makkelijk de sfeer van een molensymposium via papicr' ovcr tc brcngen op
iemand die daaraan nog nooit eerder heeft deelgenomen. De sÍ'eer is hcel anders dan op
een congres waar de deelnemers komen vanuit hun beroep. De sf'eer is hccl opcn cn
voor ieder. is plaats, je hoeÍ du-t besJist geen-groot deskundige te zijn. De meeste dee lnemers zljn dat ook niet. Veel deelnemers beschrijven het symposium als een soorl
"onderdompeling". Het symposium, dat wordt georganiseerd door de internati«tnalc
molenvereniging TIMS, zal worden gehouden van 16 tot en met 24 september 2000. De
bijeenkomst vind plaats in het statige Stratford Hall, een fraai l8e-eeuws landhuis in

klassiek - Amerikaanse stijl. Stratford Hall is gelegen op ca. 2 uur rijden van

Washington. Op het landgoed bevindt zich ook een (werkende) watermolen. De molensymposia kennen een min of meer vast patroon. Ongeveer de helft van de tijd wordt
besteed aan bijeenkomsten waarin lezingen over de meest uiteenlopende molenonderwerpen worden gehouden. De presentaties gaan uiteraard vaak vergezeld van dia's cn
het is mogelijk om over de gepresenteerde onderwerpen te discussiëren. Er is ook een
dagdeel gereserveerd om naar keus te besteden.
De andere helft van de tijd bestaat uit excursies. Voorzien is onder meer een driedaagse
excursie naar de staat Pennsylvania, op enkele uren rijden van Stratford, waar nog een
vrij groot aantal heel originele 18e en 19e-eeuwse waterrnolens is te vinden. Het zijn
vooral korenmolens, maar we zullen ook allerlei andere functies te zien krijgen: ijzeren zaagmolens, houtbewerking, boerenmolens, enz. Voor minder in molens geïnteresseerde partners wordt tijdens de lezingensessies veelal een alternatief programma georganiseerd. De eerste en laatste dag worden gebruikt voor aanmelden en verlrekken, er is
dan verder geen prograÍïlma buiten het avondeten respectievelijk het ontbijt. Het maximaal aantal deelnemers is 100, deelnemers worden geregistreerd in volgorde van binnenkomst. Het symposium staat open voor leden van TIMS rnet maximaal één gast per
lid. Geïnteresseerden die nog geen lid zijn van TIMS kunnen voor aanmelding alsnog
lid worden. De spreektaal is in principe Engels, maar er zljn voldoende Nederlanders
aanwezig om degenen die deze taal minder makkelijk beheersen bij te staan.
De kosten voor dit 8 dagen lange, volledig verzorgde congres, inclusief transport, overnachting (in goede accommodaties, veel beter dan gedurende de afgelopen twee symposia) en maaltijden bedragen 850,-. Tegen bescheiden meerkosten kunt U vanaf de
luchthaven van Washington worden opgehaald en weggebracht.
De echte diehards hebben nog de keus uit een drietal "presymposium excursies", die
alle een kleine week duren en in de week voorafgaand aan het symposium plaatsvinden.
Er zijn verschillende mogelijkheden: in Virginea, in de Mid-V/est en in Texas. De laatste excursie is geheel gewijd aan windmotoren en windmotor-musea.
Heeft U interesse? Zolang het getal van 100 deelnemers nog niet is bereikt kunt U zich
aanmelden, mits vóór eind april. Nadere inlichtingen bij Yolt IJzerman, Wjitteringswei
L 16, 849 5 JT Aldeboarn, tel. : 056 6-632089, E-mail: y .ljzerman @ sbb. agro. nl.
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branden in het Bildt. Het is drxrr

ll.

'l,w'arl grsrhrcvcn voor het gedenkboek

"Brandweer het Bildt 1823 - l99ll 175 .i:rlr". Wi.i ntochlcn het met dank aan de
brandweer aldaar in ons molenhlad ol)nrnxrn.
Molens zijn door de jaren, neen ecuwcn lrt'crr ;rltiirl t't'n plrxri tlcl vlarnmen geweest. Een
greepje. In de nacht van 28 op 29 april l tlT5 is r[' kolt'nrrrolcn l )er l kxrp van P. Wijnia te
St.-Jacobiparochie door onbekende rxrrzluk :rlgt'lrr':urrl. zo hcrichttc dc Bildtsche Courant

destijds. Molen en inhoud warcn vcrzt'kt'rrl hij tlc ()nrlcrlingc Brandwaarborg
Maatschappij Kanton Hallum. Burgcntccslt'r l.lrrso ( )oslcllo kkrrr irr de pen en schreef
aan de Officier van Justitie
" dat in den afgeloopen nacht de kttrutrrtolt'n t'(tn
W.vniu, ,staande in de
nabijheid van het dorp St. Jacob-1)ur()('ltir, totttttl i,s
l',' r ltc,;tuat vermoeden,
dat de brand door den eigenaar ?.(ly(tt i.s ,qr',tttt'ltt,
ttlt l1s1 rtrt,gcnhlik nog geen
enkel bewys voorhanden is."
Later schreef de burgervader nog:
" Ofschoon 't publiek eenstemmig, ls la :yrr t utnltrl. thtt tlt ltntnl tltxtr den eigenaar lelven is gesticht, is 't me niet g,elukt eeni.q luxij.s tt,qttt Wt,rritt in lutnlcn te krijgen. Uit
mijn onderloek is me gebleken, dut lt ktrrt ht '.\ tt't,n(l.\ (tnt.\t,'?(ks :.?.\ uur den molen
heeft verlaten en er na dien tijd niamunl i,t tl('n ,n(,lt'u k.,tt kt,ttt<',t a.t»uler ?.yn voorkennis,
behalve de eigenaar. De brand is uitgaltnÀrtt '.t trrtt'ht.t ttt.r.st lu,tt tv,«,01 drie uur. Toen
men den brand ontdekte viel aan blusst'htn ilirt t,trt't. tr' tlt'rtlrtr."
De dienstmeid van Wijnia verklaardc lltcr rlll lurirl hir:rs zo:rls gcw«xrnlijk zeer om geld
verlegen was. Wijnia zelf was ondanks rle corrrnrolit' vt'r'h:rzcrrtl kalrn. Op 29 ap/,l zolu er
een overschrijving van de hypotheek «rp tlc rrrolcrr plrrrrls lrt'lrlrt.n. lcrwi.jl de eigenaar op I
mei het laatste gedeelte van de koopsonl ln()csl hctirlen. l lel vcrruoctlcn dat er brandstichting in het spel was geweest, is nooit aangetrxrrrtl.
Later, I juni 1875, kocht Poppe Wijnia tlc korcnnrok'rr tc llerlikuru cn verplaatste deze
naar het terrein van zijn afgebrande molen tc Sl.-Jlcobrpaloclric. I)c in I844 in Wommels
geboren Poppe Wijnia vertrok in 1876 nret zi.jrr gczirr nlal ziirr lchrxrrtcdorp.
Vijf en een half jaar later, in 1880, in dc nacht viul () rrovcrrrhrr hrandde de windkorenmolen De Welkomst van Klaas Boyens Wasscruurl orrtlel Sl.,.lacobiparochie - op't
Hoekie, totaal af.
De brandweer van St.-Jacobiparochie met hulp van tlie v:rrr St.-Annaparochie kweet zich

ferm van haar taak, doch kon slechts cnkclc orrrliggcrrtlc gebouwen behouden.
Burgemeester IJnso Oosterlo schreef de volgcrrtlc nl()rgcn ccn hricf aan de Commissaris
des Konings en de Officier van Justitie:
"Bij deze heb ik de eer UHEG mede te declut dttt in tktt gt,ltus.teerden nacht de door

wind gedreven korenmolen van K.B. Wusstn«tr t»ubr St. .luctbiparochie een prooi der
vlammen is geworden. De brandweer von St. .ltutlti- tn St. Annaparochie heeft onder
mijn toezicht al het mogelijke g,edaun dn l? r«ldut, ,l\tt ilog te redden viel. De molen is
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echte r totaul u.Ígebruncl
behalve een sc'ltul,tr en mac'hi-

neloods zi.jn de belendende
gebouwen gespaard gebleven.

De oorzaak wordt toegeschreven aan het heet loopen van
een as. Aan kwaadwilligheid
behoeft naar mijn gevoelen niet
te worden gedacht."

In de Bildtsche Courant van

juni l88l

I

deed molenaar Klaas

Boyens Wassenaar kond van

het feit dat de molen

De

Welkomst onder St.-Jacobiparochie na de brand wederom

gereed is om te malen

en

beveelde zrchzelf aan. Nadat
de ene eigenaar de andere
opvolgde, belanden wij in de
vroege ochtend van maandag 3
november l9l5.
De Welkomst was toen beter

bekend als bar-danc ing en
petit-restaurant De Korenmolen van de familie Ver-

Inge'/,( )ltdcn
Ferrari's

o1l

wirrrlkrachl

Er zijn meer Ferrari's dan molens. l)c rrrt't'slt' li'rr;ru's zrjrr zt'lls l,.oerlkrlpcr in aanschaf
dan veel kapitale molens nu nieuw zorrth'rr ko:lt'rr. l'.r'tt tttok'tt vt'tlegcrrwtxrrdigt al snel
een bedrag met zes nullen. In guldcns !r,cnl('l('n, tl:rl klrtt nlr n()1,. lrt'tt litrrari heeÍt desondanks vaak een veel mysterieuzcrc sli'cl orrr zrt lr lrt't'rr. Zr'11 rrr:uu r'('n s(x)rt mythevorming. Toch is de vergelijking met Ircrlirrict'n;urrrll,r'. li'tt it'tlt't in bezit van riibewijs B
rijdt ermee weg. Om er zelf een op tlt' wt'1t lt' krrrurt'n ltotttlt'tt ntocl .ic cchter wel minimaal miljonair zijn.Zelfs in euro's gcrrtcl('rr.
Voor het malen met een molen ligt dat trx'lr rvt'l t'r,t'rrl jr's :ttttlt'ts. .lt' ltocli cr in ieder geval
niet miljonair voor te zijn. Alleen hct .irrislt' "l,t'r'or'1" v(x)r ('('rr rturlctt ltchhcn is voldoende. Want elke molen is een gcval ll)ilrl. l)rrt rs tlrrn ook :rls t't'rt tttyslcric op zich te
beschouwen. Een molen is daarnrcc cigcrrlryk r'\t lrrut'r'r'r rl:rrt t't'n Iit'tluri: dat is eigenlijk
maar een "gewoon" massaproduct. '/,i.i ht'l rn t't'tt t'rr'lttsit'vt'lt' oplltgc gctttaakt tlan huis-,
tuin- en keukenautomodellen.
Dus vol gas, o nee, alle zeilen bi.izclterr. lrrr rlt' l.z\Nl)lrl.l-lKlr rrxrlcrtwcrcld heett een
gouden toekomst! Want Nederlarrrlst' syrrrlrolt'n zrlrr lul;x'rr. klotn;lctt cn tegenwoordig
ook drugstoerisme, maar vooral rxrk rlc vclt' ...2r' lrort'n lrr; Nt'rlellunrl lls de kleur rood
bij Ferrari. Niet alleen als beeldbcpllittg: vrxrrtl ;rls l,l')Vl'lNl) svlttlrtxrl.

hagen.

. In

1963 bracht Levensmiddelenbedri.if Terp,stra uit
Sr. Jacobiparochie deze fraaie molenansic'htkaart
uit met daarop afgebeeld molen De Welktmst. In het
Fries Molenboek zijn molenherinneringen van Jan
de Beer gepubliceerd (blz. 49 t/m 62). Daarin komt
ook De Welkomst ter sprake.

"

Hoe hct vLtur is tttttstuun,

z.al

altijd wel

een ruutl,sal hli.jven.
Men dac'ht in tle ric'hting van

kortsluiting daar drie maanden
eerder de hoofdstop tot twee
keer toe achter elkaar doorge-

slagen was. De heer

en

mevrouw Verhagen gingen, na de bar te hebben aangeveegd en schoon gemaakt, om
omstreeks tvvee uur naar bed. Toen was er nog niets aan de hand.
Om omsÍreeks kwart over twee bespeurde de hond van buurman P. Hofstra onraad en

sloeg aan. Mevr. Hofstra ging kijken en zag dat de molen brandde. Zij waarschuwde
onmiddellijk de familie Verhagen en de brandweer, die de eerste melding om 2.26 uur
binnen kreeg. De molen stond toen al in lichterlaaie. Binnen een halfuur was de op een
na laatste Bildtse korenmolen met de grond gelijk gemaakt. De brandweer was snel ter
plaatse, maar tegen een dergelijke vuurzee was geen kruid gewassen. Het door het vuur
verspreide licht was zo fel dat de boerderij De Bontemantel, toch zeker op een aJstand
van zo'n 300 meter gelegen, helemaal verlicht werd," aldus De Bildtse Post.

Aangcbodcrr
Bent U op zoek naar een bepaald rnolenl)ock, luul «lal rl:ul viit tlc Utskoat weten.

5(X) rn()l('rtvt'icn(ltn. ()ok wanneer U
boeken of molenkaarten wilt aanbieden is dc I llskoal uw nlc(liurn bi.i uitstek. U

Met uw gratis oproep bereikt Ll zo'n

kunt telefonisch contact opnemen met dr retluclit' wannccr u belangstelling
hebt voor een advertentie of wanneer tl will rcitgtt'ctr op hovengenoemde
uitgaven. De Utskoat, Waltaweg 53, t1765 L,N 'l' jcrkwe r(l (tcl. 0515-579348);
E-mail : g.d.wijnja @ hccnet.nl

Opnieuw kunnen wij een serie oude nummrrs velll l)c []tskoat aanbieden. Het betreft
de aansluitende nummers I ím 50 waarvan ccrt tlcr:l in gcÍirtokopieerde staat is. Ook
van daarop volgende nummers zijn nog cnkclc cxcrllplarcn voorradig. Uiteraard zo
lang de voorraad strekt. Het blijkt (x)k voor'ons stc:cds nloeilijker om aan oude num-
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mers te komen. Wanneer lezers ruimte op de boekenplank willen vrijmaken dan zijn
we altijd bereid oude nummers over te nemen.
De provinciale molenboeken van Friesland: Fries Molenboek van 1980 en Molens

van Friesland van 197 I.
Kerstnummers van het vakblad De Molenaar van de jarcn l9tl7, 1994, 1995, 1996
en 1991 en het jubileumnummer 100 jaar de Molenaar van l99tt. De nummers bevatten een veelzijdig aanbod molenartikelen.
Van het kwartaalblad Molennieuws van De Hollandsche M«rlen t,i.in oude nummers
aangeboden uit de jaren 60 en 70. De reeks is echter niet complcct.
Friesland Terpenland, met een hoofdstuk over de molens in onzc pr()vincic. F 7,50.
Herman BesselaaÍ - Molens van Nederland, een rondreis d«xlr onte m«rlenwereld.
Het bekende boek van de maand uit 19J4, I34blz. geb«rndcn in Azl-li»'rnaat nrct stof-

omslag. Voorzien van vele kleuren- een zwartwitÍ'oto's. II icrvoor worclt ./' 30,gevraagd.

Uit en thuis in Nederland. Toeristische informatie over ruim

o
a
a

l(XX) Ncde'rlandsc plaatsen. 285 pagina's informatie uit de periode van 1972. Met kleurenfirto's on zwart-wit
tekeningen uit die tijd. Slechts f 15,-.
Eric Zwljnenberg - Het Nederlandse Molenbestand (zevende druk l9tt9).

De Hollandsche Molen; jaarboe§e 1983
Jan H. Pelleboer - Volksweerkunde, klopt het of niet (Triangelreeks, 2-e druk l91l).
Voor de molenaar met wat meer belangstelling voor de volksaardige kant v:ln hct weer
een heel aardige uitgave.
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland, twee delen met in het twccdc deel de
bijna 150 pagina's tellende bijlage monumentenj aar 1975.
Vechten voor windmolens - 3 complete knipbladen met molenÍoto's cn inÍirrnratieve
teksten over molenbehoud, uitgegeven door de afd. voorlichting virn hct Min. Van
CRM. Blad 1 met 14 foto's (eenzijdig bedrukt); blad 2 rnct 2l Íirlo's (tweezijdig
bedrukt met op de achterkant een doorsnede van ecn korcnmolcn cn wickcnl.aal); blad
3, ook tweezijdig bedrukt met 48 foto's en een doorsnede van een brandersnrolen).
Een doos met plakboeken vol molenknipsels uit de jaren 70. Molenknipsels vertellen heel wat over de recente geschiedenis van de molens. Voor de liefhebber een
mooie kans om aan deze knipsels te komen. Voor f 10,- per plakboek haalt U een schat
aan moleninformatie in huis.
Op molenpad in de Alblasser\ilaard en de Yijfheerenlanden. Geheel in kleur uitgevoerde toeristische molengids van 84 pagina's voor f 16,,- (incl. verzendkosten)
15 jaar Stichting Molens in Menaldumadeel. De geschiedenis van deze ambitieuze
molenstichting met veel kleur en zwart-wit foto's voor "f 18,- (incl. verzendkosten).
Molenschilderij. Poldermolen bij Leeuwarden in lijst. Gaat weg voor een aannemelijk
bod. Formaat ongeveer 50 x 4A cm. In lijst.

Speciale jubileumaanbiedingen voor de lezers van dit blad
gedurende het jubileumjaar, uiteraard, zo lang
de voorraad strekt

.

Us Fryske M0nen door Gerbcn I).

Wi.i rr.ja.

Dcel l5 uit de Fryslànrige

(4FUK,1985) Oblongformaat,20 pagina's irr onrslag nrct diverse foto's en tekeningen. Let op: dit boekje wordt arrtitlu:rrisch aurrgeboden voor maar liefst f 36,--.
Bij ons bestelt U het voor de.iubilcurruurnbictling vaÍl Í-5,-- (incl. verzendkosten)

!!

!

Dit geldt alleen voor particu licrcrr.

. Strijd in de Veenpolder, fragme ntcn uit dc molengeschiedenis

van de
tkxrr' ( ic:r'hcn D. Wi.lnja (Balk-Emmeloord,
Zurdwesthoekreeks 1984). We hchl-rcn cr.nou ccn paar in de aanbieding voor de
oorspronkelijke verkoopprrjs. In arttit;uru'irrlcrr wordt v(x)r dit boek inmiddels het
drievoudige gevraagd. Maar ook nu gcltlt: ullccn v(x)r particulieren en wie het
eerst komt het eerst maalt.
Sintjohannesgaster

Veenpolder

Molenliteratuur
"De Kooperen Berg", een uitgave van de Slichting Prnninga's Molen
Injanuari verscheen het eerste numnlcr'"1)c Krxr;lcrcn llclg" lcn behoeve van donateurs
en belangstellenden van Stichting Pcnningl's Molcn, tlc organisatie tot behoud van
levende molens in Skarsterlàn.
In de afgelopen periode is op de Joustcr korcrrrrrokrn ccrr rricuw tcitm met een vooÍreffelijke spirit gevormd. Een en andcr konrt lot uitirrg irr hct rcgionale molenblad dat z'n
naam ontleent aan de bijnaam van tlc voorrnaligc Zaarrsc wiekendrager "de Jonge

Dolfijn" die in 1900 naar Joure verhuisdc.
Volgens voorzitter Jan Coppens beoogt het bestuur rnet tle uitgave "dat Penninga's
Molen geen folkloristische enclave is, maar een modern en open instituut waar een ieder
zijn eigen filosofie op los mag laten".
Harm Zuidstra is de verantwoordelijke molenaar van Penninga's Molen. Hij vertelt in

zijn bijdrage over wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Kick Dull maalt met de
Skarrenmoune te Scharsterbrug. Hij verklapt in zijn bijdrage dat het karakteristieke boerenachtkantje aan de Scharsterrijn over zal gaan naar dc Stichting Penninga's Molen. Ane
Dijkstra, verantwoordelijk voor de Deelsmolen, schri.jli dat dcze veenpoldermolen eigendom is van de gemeente Skarsterlàn, maar in beheer is hi.j de stichting. Eind vorig jaar is
hier nog de onderste helft van de beschoeping van dc schroeÍ'vernieuwd door Bouw 75.
Frank Terpstra is de leermeester van de groep. Hi.j vcrtclt in het gloednieuwe nu[tmer
over de opleiding tot vrijwillig molenaar, "een onlspannende en interessante activiteit
voor verschillende mensen. Er zijn nu 6 cursistcn in de lecÍiijd van 17 tot 51 jaar, variërend van middelbare scholier tot manager uit hct bctlrijÍ.slcvcn" Hessel IJskes gaat nader
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in op de toestand van De Groene Molen. De toestand gaat langzaam verder achteruit.
"Een restauratievoorstel is inmiddels ter afweging bij de gemeente," aldus IJskes. Harry
Barentsen fungeeÍ als woordvoerder van de leerlingen. Hij prijst het modulaire systeem
dat leermeester Frank Terpstra hier toepast. "Het grote voordeel van de opleiding hier in
Joure is, dat we niet gebonden zijn aar, één type molen. Want we kunnen zowel op De
Groene Molen als op Deelsmolen draaien. Als straks de stichting uitgebreid wordt met
meerdere molens dan wordt de variatie nog groter en dat vergroot het plezier van het
molenaar zijn alleen nog maar meer. Ik denk dat na het examen de meeste van ons graag
bij deze stichting blijven vanwege bovenstaande voordelen," aldus deze leerling.

Tot slot doet dejongste vrijwilliger nog een duit in het "Kooperen Berg"-zakje: het is de
l3-jarige Bernhard IJskes die ingaat op zijn taak bij het rondleiden van bezoekers: "Soms
krijg je een fooi. Die gaat dan in de molenpot. Ik heb een paar keer een tientje gekregen,
en soms ook wel eens meer. "
Als coördinator molens, bezoek en opleiding fungeert A.S. de J«lng (tcl. 05 l3-4 13410\.
Het secretartaat is gevestigd bij H. IJskes, Madame Curieweg 94, tt50l XC Joure (tel.
0s l 3-41502st413483).

(GI)W1

Colofon
h[r. 97
'"De lJtskoat is een uitgavc vlln.

,\

Stichting "De Fryske M«rle"
Van Leeuwenhoekstraat l
892 I TZ Leeuwarden
(tel.: 058 - 266 17 26)
(giro 2257134)

It

'Op Molenpad in het Groene Hart van llolland' (ISBN 90804193-4-6\ Iaat u kcnnill korenmolens in de Krintpcncr- en

smaken met de resterende 30 polder- en

Lopikerwaard, de regio Alphen aan den Rijn en Gouda, de bekende nrolcnvicrgangcn van
Zevenhtizen en Aarlanderveen en de zes molens Hazerswoude en vier rnolcns in
Zoeterwoude.

Sirrrorr.lcllcltur cn A. Lok
;r/;r Srrccke r'1'r:rtl lti. t365 I I{E lJlst
(lt'l :O.5 l5 5ll()51 (5326 19-zaag-

rttolt'tt

Vereniging Gild Fryske Moun(k'r's
Postbus I059, ttc)(X) ('[] l.c('uw'ru rlt'rt

terende korenmolens op de eilanden Tholen en St. Philipsland, Schouwen-Duivelantl en
Walcheren. De werking van een polder- en/of korenmolen wordt uiteengezet aan dc hand
van schematische molenafbeeldingen. Tevens zijn er leuke tips van de regionale horeca,

toeristische fiets-, wandel- en kanoroutes opgenomen. Kortom, u beschikt over een compleet en actueel overzicht van de overgebleven molens in beide regio's.

Als u nu beide nieuwe uitgaven nu bestelt, betaalt u
/
inclusief verzendkosten. U maakt hiervoor f 32,- over op postgiro 6966832 t.n.v.
geen

36,-, maar slechts .f 32,-,

Hanova Media Productions te Noordhoek met vermelding Op Molenpad GH+ZN. U kunt
ook een van deze nieuwe uitgaven bestellen door overmaking van / 18,- met vermelding
van de code van uw keuze: Groene Hart (GH) of Zeeland-Noord (ZN). Bij girotel of
bankoverschrijving dient U ook uw adresgegevens te vermelden.

)

l,'ol

o's ('n :t rclr it'Ít'ol lectie

( lt'rlrt'lr

l)

Wrjlrl:r (tcrrzi"i ilnders vermeld)

(tel.: 051 5 - 42 2O 11)
(o)

hccrrt't

Homepage op intcrnct:
http://www.tern. nhl. n l/-s
(Friesland Bank

rrr

.

rr

,\irrr rlil rrununcr wrrkten verder mee:
llnurlweer Het Bildt

I

ils/irrt lt'r .lrt rr r

I

rek.nr. 2980.24.934)
(giro 2543900)

Slr'l1l tlt' .lottt

R.edaktie-adres:
Waltaweg 53
8765 LN Tjerkwerd
(tel.: 0515 - 57 93 48)

I

I'}opkc Tintmermans

Iil'ank 'fcrpstra
Ilt:ssel IJskes
Yolt lJzernlan

)r'uk trr llr.y-oul:

l)SW

l.t'crrwurtlclr

Zorrtlt'r v(xrlrl gturrttlc loestentming van

lntcrnet: http://menrbers.xoom.com/Dc

tlc retkrklic is hct niet toegestaan artikelcrr e rrlol lolo's ovct- tc nemen.
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Narnens bestuur de Fryske M«rle

Atlrcswijziuirrsr)rr v(x)r De Fryske Mole
tlicrrt'rr Ie wortlcrr gcricht aan Sj. de Jong,
.le luurrreswiltl ti. 9269 VT Feanwàlden

:

André Cramer (tel.: 058 - 266 17 26)
Namens donateurs De Fryskc Molc:
I)ick Bunskoeke (rel.: 05 l5 - 57 l-1 .5o)

(I

Mounders: Geurt v.d. Weg
(tel.: 0566 - 60 18 58)

Eindredaktie:
l5 - 51 9:l

r-rrrrri I : s.rlc..jonu@)c«rnsunet.nl).

Voor

lrcl ( iikl l'icht u zich tot het secretariaat.

Namens bestuur Gild Fryske

Gerben D. Wrlnja (tel. 05

S i\rrtllurr';r
I (' r':ut I)r ir'l
Nlt'vr. tlt' ( ilooI
l(itrsrtt;r

E-rnail : g.d.wijnja@ hccnet.nl

'Op Molenpad in Zeeland-Noord' (ISBN 90804193-3-8) neemt u mee langs de 4l res-

r I v c rtc n t icucq u i sitie:
rlr;uutcs Kooislra. Johan van der Zee,

en

E-mail: g.grenlnre
Twee nieuwe uitgaven in Op Molenpad reeks
Begin februari verschenen twee nieuwe uitgaven in de Op Molenpad recks tocristische
molenboekjes. Dit zijn beide gebonden i.p.v geniete full- color A5-formait[ uitgitvcn van
68 pagina's.
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