'rr;ï
,l

,:{,

1

In dit nummer
2
6
13

25
26

Van de redactie
Mededelingen van het bestuur
Gild Fryske Mounders
Gild Fryske Mounders
25 jaar geleden opgericht
Nieuws van Stichting De Fryske Mole
De Gen ezarcth Kloosterpoldermolen
hersteld

28 Koninklijke

onderscheiding voor
Maye Ti[es Teernstra
Secretaris André Cramer voor

3l
Vernuft en Volharding onderscheiden
33 Koninklijke onderscheiding voor
35
37
39
40

W.O. Bakker
Restauratie molens Burum en
Munnek ezljl afg e s loten
Monumentale molens moeten beveiligd
worden met sprinklerinstallaties
Een herinnering aan de Friese molenaarsdag
Kenmerkend mooi

42

Nationalc lttolctttlrtl' op rlt'
Geeuwpoltlct't I lolt'

tr

44 Draaiurenovcrziclrl l()()()
47 Kort Frics Moletutit'u\\'\
51 100 jaar Pcttttilrg:r's IVIolt'tt
53 En zo ntccr ovct' I )t' Zlr':ttlt'
55
57

Bruinvisch
Modelmolen gczot'ltl
Nadere nrctlctle I i rt1,1'1,
over "De Oudc Kl;urs"
Tips voor ccn nrolt'rttl:t1';t' tttl
Uit de knipscltkxts rtt \\
Molenliteratuur'

58
59
63
68 Uit ons prentcttkrrlrirrt'l
70 Gevraagd,
l2

Ruil en Aangcbotlt'tt
Colofon

Agenda
Mededelingen voor deze rubriek graag schffielijk aan de rcduclit'

De kopij voor het 99" nummer sluit op zaterdag 5 augustus. In rl:rt !llnnnl('r'
kunt U het programma aantreffen voor de Friese molendag en dc.iuhilt'rrrnvit'ring van het Gild.
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2" Friese Molendag, tevens Nationale Morrunr('ntt'rrrl;rl

Jubileumviering Gild Fryske Moundcrs

Voor molenactiviteiten buiten de provincie verwtjzen we naar clc rrrbrit'k tot'rrstr
sche tips voor een molendagie of weekend uit.

Voor de verzamelaars onder U verwijzen we naar de specialc rrrolt'rrlrt'rns rlrt'
4 november weer gehouden wordt in de Bethelkerk, Burg. Nrlrhuislu:rrr I tt' lltrt't'lrt
Zullen.Informatie is in te winnen bij de organisator de heer Tcrslccg rrit ltitltlt'rkt'rk
(tel. 0180-4

rrI2I).

Bij de foto't op de omslag:
Voorop: De Jislumer molen De Volharding was ook in ur'Íic tr ;.ir'tt ttlt tlt' l"t'it',\'t'

molendag voor molenaars. De molen was het eerste eigendotrr t'(ttt l)t' /"r r',r/i t' hlrtlt'.
Hij werd destijds bemalen door de bekende molenaar De Vric,s.
Achterop: Houtzaagmolen De Rat in lJlst heeft in de ge,schicrlttti,t' r'rttr lrt't ( iiltl /"r r'.r/ir'
Mounders geen onbelangrijke rol gespeeld. Het in betlri.jf'ltotttlttt t'trtr rlit tn()nuttt('ttt
van industriële archeologie toont aan hoe het ook kan.
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Van de redactie

die trend zich voortzet is alle inzet voor een hoge belevingswililt'tlc vlut tlt' ntolr'n', \ r'r[,,'
ken en neemt de animo om met molens te draaien gauw af met allc' gcVoll'1'n \';rtt r lt,'tt

23 mei was een bijzondere dag. We vierden als oprichters, samen met het bestuur,
de oprichting van het Gild Fryske Mounders dat 25 jaar geleden plaats vond in
Joure. De dag was overigens in meerdere opzichten interessant.

Zo )«eeg molenaar Maye Teernstra op die dag uit handen van burgemeester Schuilenga
van Bolsward een koninklijke onderscheiding voor zijn tomeloze inzet op het gebied van
molenbehoud. In de Aylvapolder smeet de verplaatste Hallumer molen VijÍhuizen het
eerste water uit tijdens het proefmalen. En in Dokkum en Hantum werd het project
"Sprinklers in molens" feestelijk erÍgesloten in het bijzijn van directeur Fons Asselbergs
van Monumentelzorg die bij die gelegenheid zei dat naar schatting / I l0 miljoen nodig
is om alle Nederlandse molens van een brandblusinstallatie te voorzien. De eveneens
aanwezige Winnie Sorgdrager maakte bekend dat de raad voor cultuur binnenkort met
een nota komt over welke molens of resten daarvan behouden kunnen blijven. Volgens
Gijs van Reeuwijk, molenconsulent voor Noord-Nederland, moet er nog heel wat inventarisatiewerk verricht worden om te bepalen welke molens als eerste een blusinstallatie
krijgen. Over al deze zaken vindt u verderop in dit nummer meer of minder uitgebreide
reportages.

Jaarvergadering De Hollandsche Molen
We waren dit jaar ook weer aanwezig op de Algemene Jaarvergadering van De
Hollandsche Molen in het Rai-Congrescentrum te Amsterdam. Het was daar voor de
Friezen onder ons toch wel een bijzondere bijeenkomst. Enerzijds omdat voor het eerst in
de geschiedenis leden van het Gild Fryske Mounders op het grote podium van de
Forumzaal hun zo fel begeerde diploma in ontvangst mochten nemen. Gewend aan het
kleine 'eigen' clubzaaltie te Akkrum was het daar toch wel even wennen. Maar dan doet
het toch ook goed hier bekenden te ontmoeten en zowÍutr de felicitaties te mogen ontvangen uit handen van een eigen Gildbestuurslid in de persoon van Rien van Schayck.
'Hoffotograaf' van De Hollandsche Molen, de heer Tersteeg, maakte de nodige foto's en
enkele daarvan treft U aan in dit nummer. Bijzonder was ook de aanwezigheid van
Fryske Mole secretaris André Cramer, tevens redactielid van onze Utskoat. Zijn jarenlange ir,zet voor de Friese molens werd beloond met een jaarprijs van de Stichting
Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding. In het verleden zijn meermalen Friezen
onderscheiden, hetzij in collectief verband als stichtingsbestuur, hetzij op persoonlijke
titel. Elders in dit nummer komen we met André Cramer terug op deze voor hem feestelijke en welverdiende huldeblijk.
Wat ook dit jaar opviel was de waardering die men in Holland steeds maar weer uitspreekt in de richting van het Friese landschap en dan met nanie met betrekking tot het
open karakter daarvan. De vergezichten met karakteristieke terpdorpjes, de stoere zadeldaktorens en de windmolens die nog de ruimte hebben. Maar een waarschuwend vingertje komt toch ook steeds omhoog: Friezen let op uw zaak, laat het landschap niet verworden tot een bos. Te veel bomen nemen molens de wind immers uit de zeilen en wanneer

.E,"d*t,*"d,F,l,*8,'erdam8et()!<(tl()ttlltt,t,q,,lttt,ti'ltlttt|t
in ontvangst te mogen nemen. Rien van Schayck (links zittend) u'(I.\' t't'ltij t,ttt rlt' lr'lt,
taties van het Gildbestuur te overhandigen. (foto J.L.J. Tersteeg

Gild Fryske Mounders

25

t

- l{itltlt't kt't A)

jaar

Het Gild bestaat inmiddels 25 jaar en ook daarvóór waren er al activitcitt'n tlrc lrt'l rlr:uri
en met molens in Fryslàn stimuleerde. In al die jaren is voor een cnolnrr' nrolt'rrlrt'lt'vrr11,
in de provincie gezorgd, zijn er vele onderhoudsactiviteiten pro dco tritgt'vrx'rrl r'rr rvt'rrl
met het regelmatig draaien verval voorkomen wat ook vele tonnen uart koslt'rrlx's1)iu rrl'('n
heeft opgeleverd. Er is heel veel aan molenpubliciteit gedaan: praclrlige rrrolt'rrlxx'kt'rr t'rr
-boekjes zijn verschenen waannee een waardig stuk molengeschicrlcrris is virsl,'('l('1,(1.
Ook het met de regelmaat van de klok uitgeven van onze eigen U'l-SK{ )A'l' lrt't'lt zo lirnl'
zamerhand gezorgd voor een behoorlijke neerslag van alle activilcilerr op rrrolt'rr1'r'lrrnl
gedurende de afgelopen 25 jaar, om nog maar te zwijgen van al tlic lczerrswrr:utli11' lristr
rische en technische artikelen die we onder de lezers konden brcngcrr.
De toekomst van ons molenblad
Met de besturen van het Gild en De Fryske Mole is inmiddcls vcrgirrlertl ovt'r rlt' loc
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komst van ons molenblad.Er zijn de nodige adverteerders met succes benaderd en vanaf
deze plaats heten wij de betreffende bedrijven als onze vaste sponsors hartelijk welkom
in ons molenblad. U kunt als lezer de boodschappen van deze adverteerders al in dit
nummer aantreffen.
Verder is er gesproken over het naderende nuntnlcr l(X). Tevens werd besloten om na
nummer 100 hetzelfde formaat te handhaven. Dc wcrkgroep die aanbevelingen heeft
gedaan kwam met overtuigende punten om met het ,A5 firrmaat door te gaan: het is handzaam, gemakkelijk mee te nemen, goed ogend, geschikt voor inbinden, zelfde formaat in
de boekenkast en het vertrouwde Íbrmaat. B«lvcndicn zou De Utskoat op A4 geen kostenbesparingen met zich meebrengen. Voeg daarbij dc uanpussingen voor verzending en je
kunt opje vingers natellen dat het alleen maar nog duurder zou worden.

0proep
Toch kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat veel lezers zeer bescheiden zijn in
het werven van nieuwe lezers. Dat moet toch anders kunnen! Daarom opnieuw een welgemeende oproep aan alle lezers om meer leden en donateurs te winnen voor het goede
molendoel: molens moeten ook in Fryslàn blijven malen en we willen er toch ook van op
de hoogte blijven voor een betaalbare prijs! Dat lijkt een mooi geschenk voor hetjubilerende Gild, voor de 30 jaar bestaande stichting De Fryske Mole en voor de redactie die
eveneens 25 jaar lang op molengebied actief is geweest. Het draagvlak zal ook in Fryslàn
op een hoger peil moeten en we zijn ervan overtuigd dat dat mogelijk moet zijn. Helpt U
mee?

Gerben D. Wijnja

Afscheid
In april van dit jaar kreeg redactiemedewerker Dick Bunskoeke uit Bolsward het
voor hem plezierige bericht dat hij in Doetinchem is aangenomen bij het streekarchivariaat van de regio Achterhoek.
Hij wordt daar de nieuwe streekarchivaris en dat betekent dat hij dit werk niet
meer kan combineren met het schrijven voor De Utskoat.

Dick leverde in de afgelopen jaren belangrijke bijdragen voor het vastleggen van een
brok Friese molenhistorie. Voor het boek "Friese Molens" schreef hij het hoofdstuk
Geschiedenis van de bedrijfsmolens in Friesland en voor De Utskoat schreef hij eveneens menig historisch artikel. Samen met Popke Timmermans stelde hij de beide deeltjes
"Molens in Friesland in oude ansichten" samen, boekjes die tot op de dag van vandaag
gezochte deeltjes voor iedere molenverzamelaar zijn. Van zijn hand verscheen ook "De
sfeer van weleer", een boekje over de molens in Heerenveen en in de reeks voor het
"Monument van de maand" verzorgde hij het deeltje over de prachtige bedrijfsmolen van
Burdaard.
Kortom een man met schrijversbloed die zich op en top thuis voelt in de wereld van

archieven en (molen)historie.

Hij zit ook niet voor niks in tlc

wt'tkp'1o1'1t Mrtlr'tt

documentatie van De Hollandsche Molen. Jammer is het dat wi.j ziitt irthlt'tt1t rru nrrx'l('n
missen. Op deze plaats zeggen wij hem dan ook dank voor dc lcze:nsw:r:urlillt' lri;rlr;r1't'tt
die hij voor ons verzorgde.
Door de promotie van Dick kreeg de redactie wel een heel magere hczcttirrg. l)rrs l,rrr;rr'rr
we op zoek naar een vervanger. En die hebben we gevonden in dc pcrstxrt v:rrr l lr'ssr'l
Uskes uit Joure. Hij is al vanaf de jaren zeventig actief betrokken bil dc rrolt'ns. ('('r\t rr
de Zaanstreek waar hij leste op de oliemolen "Het Pink" o.l.v. tlc lcgcttrl;uistltt' .lo
Vooren. Veel molenervaring deed hij op in de oliemolen "De Ooievaitr" rlit'vl:rklri; rlt'
Zaanse Schans staat. Door z'n werk en door verhuizing naar Joure storxl tlc rrrolt'rrlrolrlry
noodgedwongen een poosje op een zijspoor. maar na enige tijd ging hct nrolcnhhx'rl rvct'r
bruisen, na de kennismaking met de voormalige Zaanse molen "De Jongc l)ollijrr" rlrt' rrls
"Penninga's Molen" de skyline van Joure siert. Momenteel is hij ook aclicÍ op tlc p:rllrok
"De Held Jozua" te Zaandam.
In de afgelopen nummers mocht u als lezer al eens kennismaken met pcnlrcnvrrre lrk'n v:rrr
Hessel, maar met ingang van dit nummer behoort hij dus tot het redactielclrrr. Wt' lrclt'rr
hem hartelijk welkom en hopen op een goede samenwerking.
Gerben D.

Wijnja
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werkgroep zorgt voor een centraal persbericht naar alle Friesc rttcrlilr. Nt't'nr t't lrk'r ook
zelf contact op met de kranten in de buurt over eigen bijzontlcrhctlcrr, cvcrrlrrt'cl nr('l l()l()
van de molen, dat helpt.

Gild Fryske Mounders
23 mei

1975 23 mei 2000:

25 jaar GFM
Gedachten bij het lustrum

Even een aantal losse maar daarom niet minder belangrijke zaken:
Deze regels staan in het speciale, 98"", lustrumnummer van de Utskoat. En eind van dit
Jaar bereiken we de magische grens van 100. Zoveel artikeltjes, foto's, pagina's en dat

allemaal vrijwillig bij elkaar geharkt en klaargemaakt! Nu al vast een klein maar welgemeend applaus.
Op 23 mei was het 25 jaar geleden dat bij DE het GFM werd opgericht. Met een kleine
en gezellige reiinie is die gebeurtenis op dezelfde plaats herdacht.

Als je leuke dingcn tlot'l grt;tl tlt'
tijd ongemerkt voorhi,j. Allt't'rt :rls

De datum voor de grote lustrumviering is vastgesteld op vrijdag 27 oktober vanaf

wilde baarden ve'r'rlw('n('n / tln
maar diverse viul tlt' o;ll'it'ltlt'ls

we de foto's uit 197-5 hckijkt'rr v:rll

op dat er veel wiltlc luu'r'rt

16.00 uur. De werkgroep is druk doende een en ander concreet te maken.
De datum voor de najaarsvergadering in Akkrum is vrijdag 24 november. Later dan
anders i.v.m. de komende gesprekken met het GVM en De Hollandsche Molen.
Op de voorjaarsvergadering van het GVM is bekendgemaakt dat het opstellen van een

lopen nog in hct wcrcltljr' r'orttl t'tt

een flink aantal is n()lt slt'r'tls
actief binnen de nto

lc

tt

wt't't'lt

I

.

Draaiende m«llcns. vriiwillil
molenaarschap...hct zrjrr ook irr
brede kring innricldcls zu lkc v('r
trouwde begrippett tlrrl ik nr(' n:ur

hygiënecode voor korenmolenaars in de eindfase is gekomen. Het Ambachtelijk
Korenmolenaars Gilde heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. In onderhandelingen
met diverse overheden wordt aan een code gewerkt waarmee ook wij als vrijwilligers
uit de voeten kunnen. Eenmaal vastgesteld zullen alle korenmolenaars, beroeps- en
vrijwilligers, zich daar ook onbedingd aan moeten houden . Zodra er definitief nieuws
is horen jullie dat, hopelijk al dit najaar.
Er wordt druk gesleuteld aan het innen van de contributies. Werken met acceptgiro's
blijkt toch een dure aangelegenheid, machtigingen zrjn daarom DE oplossing.We
hopen dat binnenkort de brieven in de bus zullen vallen.
Het bestuur blijft op zoek naar mensen die haar gelederen willen komen versterken.
We zien anders ook met schrik het moment tegemoet dat bijna het voltallige bestuur af
treedt omdat de termijn voor veel leden voorbij is en ze zich niet herkiesbaar stellen.
De Tweede Friese Molendag
De Tweede Friese Molendag staat gepland voor zaterdag 9 september, de dag van de
Open Monumenten. Dit keer willen we, mede uit oogpunt van werkdruk, de openingstijd
laten samenvallen met de openingstijd van de Open Monumenten: van 10.00 - 16.00 uur.
(Dit komt bijvoorbeeld ook tegemoet aan de wensen van een aantal poldermolenaars). Nu
kunnen we ook vermeld worden in de landelijke Monumentenkrant.
We hopen dat de speciale gratis molenkranten dit keer vanaf begin augustus voor de
molenaars beschikbaar zullen zijn. Bij de VYV's kan dan door de molenaars zelf een
stapeltje opgehaald worden. De werkgroep kan immers niet overal heen rijden. De

('n

welijks kan v«lorstcllclr tllrt r'r' ('r'n

tijd was, zo'n vi.il'tig.jrurr gt'lt'tlert.
waarin een aitntal irrtlivitltrt'lt'
enthousiastelingcn o;t bczot'k

1li ltpr

bij een berocpsnlolcruuu' irr lrrrrt
buurt met «le vraag ol Irii ltt'rrr/lrt'rr
in de geheintett viur ltt'l tttolt'
naarsvak wildc ilrwi.jtlcrr. llrr ltoc
Íaar moet zo'n bcrocl)sinrolcnlulr'
dan hebben gckckcrr. '/,iyr v:rk is
overal om hcrn hccrr liln lrct rrit

.

Voorzitter Geurt v.d. Weg aan de kruilier van

molen Welgelegen te Heerenveen. Zowel
bestuurlijk als molentechnisch houdt hij de zaak
keurig op de wind.

sterven en dan konrcrr cr it)nllcrcn
aanzetten die zr:llgcn irtlcrcssc lc
hebben in de vcrlurlcrt, tlc vluu'tligheden, de tcclrrrick cn tlc kcrrrris

om met nrolens lc wcrkcn..l:.r,
ja.

. . maar drit:.ticn ntci cr'n tttolcrt
is natuurlijk wel iets anders dan malen. Je leert niet zomaar de gchcinrcrr vlrrr |rcl vuk tl:.rt

9

8

hij zelf doorjaren lang meelopen, kijken,

luisteren en voorzichtig aan steeds meer doen
heeft geleerd en uiteindelijk pas door en door begreep na jaren van praktijk. Nee. . ..draaien met een molen valt wel te leren, maar malen. ..
De jaren zijn voorbij gegaar.. In 1967 werden de eerste stappen gezet die leiden tot
oprichting van het Gilde van Vrijwillig Molenaars, in 1973 deden Waling en Piet
Hofkamp als eerste Friezen examen, toen nog op een Groninger molen. ln 1974 gebeurt
dat dan voor het eerst in Friesland in Anjum en Vrouwbuurt en dan gaat het snel. ln 1975
wordt na veel discussie en stencilen het GFM opgericht. Beroepsmolenaars als van de
Kooi en van Tilburg leiden nieuwkomers op en al snel gaan ook versgeslaagde vrijwilligers de rol van opleider op zich nemen. ln 1976 wordt het eerste eigen Friese examen

meesters en werken naar de, mede door ons opgesteltle, cxartrcrrcist'rr.

Geurt van tlc Wt'p

Verslag voorj aatsvergaderi ng
Gild Fryske Mounders

afgenomen.

En als hetjonge GFM zich niet had gemanifesteerd in 1977 op de tentoonstelling van de
Friese Mij. van Landbouw, was ik nu mogelijk geen molenaars geweest.
Van meet af aan hebben de Friese molenaars zíchingezet voor een goede vorm en inhoud
van de opleiding. Ze beschreven uitgebreid de noodzakelijk geachte lesstofen ontwikkelden criteria voor het examen. Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt voor het huidige landelijke examen. Het aantal leerlingen groeide en parallel het aantal leermeesters. De teller staat thans op 320 leden.
Het aantal in goede staat verkerende molens is enorm gegroeid, het aantal op Molendag
draaiende molens steeg van 14 in 1973 naÍu een goede 60 vandaag de dag. En waar dat
maar enigszins kan zijn Friese molenaars actief als meelproducent, houtzager en polderdroger als het waterpeil stijgt.
Er is een hoop bereikt. Veel mensen hebben een pracht van een hobby gevonden in de
molenwereld, veel kennis en inzicht is verworven, steeds ook worden nieuwe oplossingen gevonden voor al oude problemen. De molenwereld leeft en dat moet zo blijven.
Ook vandaag de dag blijft het belangrijk dat molenaars elkaar kunnen vinden en elkaar
kunnen helpen. Elkaar ontmoeten in een ontspannen omgeving, uitwisselen van ervaringen, uitdragen van het eigen enthousiasme en aantrekken van nieuwe mensen zijn
belangrijke zaken. Essentieel is het ook verder te werken aan de kwaliteit van de opleiding. Allemaal lijken we het er aardig over eens wat iemand tijdens zijn opleiding moet
leren. Dan is het vervolgens belangrijk hoe al die verschillende leerlingen het verlangde
niveau zo goed mogelijk kunnen bereiken. En dus ook de vraag op welke wijze leermeesters daar gezamenlijk zo goed mogelijk voor kunt zorger,i door onderling overleg, door
het toetsen van leerlingen in stages, door gezamenlijke theorieavonden, door excursies
.... Natuurlijk geldt ook nu nog dat iedere molenaar op zijn eigen wijze ztjn kennis en
inzicht zal overdragen op anderen, natuurlijk is opleiden binnen onze molenaarswereld
vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd kun je er volgens mij niet omheen zo veel mogelijk van
elkaar te leren en te overleggen over hoeje van ieders sterke kanten gebruik kunt maken.
Een geslaagde leerling blijft de bekroning op een goede opleiding. Als bestuurslid heb ik
dan ook mede de opdracht om de kwaliteit van de opleiding te bewaken en zorg te hebben voor een passende examinering en voor een goede molenaarsplaats op een molen.
Het GFM is een vorm van vergaande samenwerking aangegaan met het landelijk Gilde
en feitelijk fungeert het ook als afdeling Friesland van het GVM. We hebben onze eigen
vergaderingen behouden, we volgen onze eigen opleidingsroute met onze eigen leer-

ln tlt'rlrrl,t'lr;kst'

gang van zaken is geen grote verandering opgetreden, wcl irr prrrt't'rllu('s ()l) rlt':rllrtcr
grond. Essentieel blijft het voor mij, ook in deze vornl, or)l tlc orrtk'rlirr;tt'lr:urrl. rlt'
samenwerking tussen alle molenaars in Friesland, zo vecl rnogcliik tt'lrt'vorrk'rr'rr.
Uiteindelijk wil iedereen zo plezierig mogelijk in zijn hobby we rkcn. lk lrrxrlr rl:rr u,r' rl:r:rr
als bestuur en als leden zoveel mogelijk aan toe kunnen komen.

(3 1 maart2000)
De voorzitter memoreert dat dit de laatste vergadering is voor lrcl 25-.i:u'ig
bestaan van de vereniging Gild Fryske Mounders. Op 23 mei 1975 irurnt'r's
waren 34 mensen bijeen in de kantine van D.E. in Joure om de vcrrrriging r»;l lt.
richten.Deze herfst hopen we dat met een feestelijk lustrum te vierclr.

Afwezig met kennisgeving:
H. Boschma, P. Bootsma, J. Coppens, G. Gremmé, J. Kamerman.

1.

Mededelingen

-

Het besfuur schaamt zich vergeten te zijn de GVM-leden voor dczc vcrgrrrlt'r'irrp, rrit
te nodigen. In het kader van integratie een onvergefelijke blundcr.
- In het verslag van najaarsvergadering staat dat in De Utskoat ccn hctllirrgsoprtr;r
voor de contributie zal zijn ingesloten. Dat bleek technisch ondocrrli.ik cn is tltrs
niet gebeurd.
- De in het leven geroepen Werkgroep Advertentiewerving t.b.v. dc Utskoirl lrct.lt irr
recordtempo voor / 3700,- aan adveÍentie-inkomsten geworve n. llultlc!
- André Cramer ontving in Amsterdam de jaarprijs voor Vernuli cn Vollrlrrlirrg!
- Op de diploma-uitreiking van de Hollandse Molen stonden vtxrr lrct eclst w('t.r
Fiezen op het toneel dank zij de samenwerking met het GVM !
- In een persoonlijk contact heeft J. Coppens vanmiddag aan de v«xrrziltcl rritgclcgtl
dat mede door een aantal persoonlijke oorzaken de Werkgrocp l,uslrrurrvit'r'irrg rrog
geen concrete stappen heeft gezet. Daarmee kan de beloÍte nict woltlcrr nlgckor»crr
dat op deze vergadering aan de leden inzicht wordt gegeven in tlc planrrcrr crr pllrrning. Het bestuur betreurt dit en krijgt mandaat alsnog te probcrcn tc wclkgltrp o1r
de rails te krijgen.
Er is geen ingekomen post.

ll
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2.

Verslag najaarsvergadering
- n.a.v. punt 8 Financiën: Hr. S. Jellema stelt dat geen besluit is genomen over niet

-

langer gebruiken van dure acceptgiro's, dat het slechts een voorstel was. Ervaring
van meerdere leden is dat men vanuit zichzelf slechte betaler is. Voorstel is toch
weer acceptgiro's te gebruiken én vooral met nadruk om machtiging te vragen. Er
is een goedkoop programma om acceptgiro's in de computer voor te drukken. De
vergadering besluit alsnog deze methode weer te gaan gebruiken.
(Penningmeester deelt mee dat tot nu slechts 4 mensen spontaan hebben betaald)
de Werkgroep Advertentiewerving, S. Jellema, J. Kooistra en J. v.d. Zee, wordt
bedankt en gedechargeerd.

-

5.

en moet er dus aan positieve zaken gewerkt kunnert wortlcrr. l):r:ulril rlt'nk('n \\'(' :r:ur
het versterken van de afdeling Friesland en het aanschcr1'lur v:ur ()n/(' o;rlt'rrlnr;, l)t'
overeenkomst loopt aan het einde van dit ju* af en dan zul ()vcr tlc tot'korrrst rvorrlt'rr
besloten. Gezien de teleurstellingen in de afgelopen twee.jaar rncncn wrt rrls lrt'stuur
dat een dergelijk besluit te vroeg komt en dat we graag nrccr li.jtl willt'rr lrt'lrlrcrr lrr
september heropenen we de gesprekken om tot een voorstel tc kolncrr. Mo;'t'lr;k rl:rt
de najaarsvergadering in verband daarmee later in november valt.
Het bestuur heeft er flinke moeite mee dat het slechts uit vijl'pcl'sr)!r('n lrt'st ;t;tt /,o
is bijv. de functie van secretaris nog vacant en wordt door allcrr wir:rrl1('n()nr('n l'.r
wordt dus opnieuw een oproep gedaanzichkandidaatte willen stcllcrr.

Financieel verslag

-

Helaas blijkt ergens tussen opmaken en drukken van de atrekclring/lrt'1'rotin1, rt'ts
verkeerd te zrjn gegaan waardoor het overzicht in De Utskoat niclszcgpt'rrtl is l)t'
penningmeester deelt daarom goede versie uit.
M.b.t. de afrekening over 1999 merkt de heer De Jong op dat hi.i hii rlt'lrt'zrnrrr;,1'11
mist: 4 molenmodellen (Anjum?), een printer, een computer, sofiwrrre . llt't lrt'slurrr
verklaart te weten dat de printer, computer en software weg r,i.in lls v('rpot'tlirrl:
voor reisonkosten naar Roland Rozenkamp.De waarde daarvan is, gczicrr tlt' srrt'llt'

ontwikkelingen in de digitale wereld, zeer gering. Bovendicrr lrt'st'lrikkt'rr rlt'

' Achter de bestuurstafel

met v.l.n.r. de heren Woudstra, Van Driel, Van de Weg en Van
Schayck, wordt telefonisch contact gezocht met de heer Boschma, voorzitter van De
Fryske Mole, om hem vanuit de zaal luidkeels te feliciteren.

3.

Jaarverslag 1999levert geen reacties op

4.

Verslag bestuursactiviteiten
- Eind november heeft een gesprek plaatsgevonden met de Examen Commissie van
De Hollandsche Molen. Dit was de eerste keer sinds de samenwerking en als zodanig uiterst waardevol omdat het gezichten leert kennen en alle informatie over procedures en regel(tje)s duidelijk maakt. Concreet werd ook vastgesteld dat het niet
toelaten van eigen leermeesters bij het najaarsexamen in strijd was met het zo met
klem bevochten punt in de overeenkomst. De bijeenkomst werd, ook voor de toe-

-

komst, als zeer vruchtbaar ervaren.
In maaÍ was er de evaluatie met het GVM-bestuur. De hele overeenkomst werd nogmaals doorgelopen. We spraken van beide kanten uit te betreuren dat de afgelopen
twee jaar toch nog een aantal zaken fout waren gelopen die meestal ook de kern van
de vereniging raakten in de vorïn van de leermeesters. Nu zijn de procedures bekend

bestuursleden zelf over veel snellere en betere apparatuur.
Hr. Jellema merkt op een post draaiurenoverzicht te missen op de ali'ckcrrirrg,.
Penningmeester stelt zelf geen declaratie te hebben ontvangen in l()(X) cn (lrrs nit'l
te weten waar die post is weggeboekt.
M.b.t. de begroting voor 2000:
De begrote / 100,- voor het draaiurenoverzicht is, gezien 1999, tc l:urg crr wortlt
opgehoogd tot / 350,-.

Uit de vergadering van leermeesters komt de vraag eeu cxl)lir'it'lt'post

"Opleiding"op te nemen. Opleiden is een kerntaak van het Gild rna:u'rrls zotl:uri1:
niet terug te vinden op de begroting. Thans worden de kosten wcggcsclu'cvcrr
onder porti etc. De mogelijkheid om zo nu en dan wat studiemateriual lurrr tt' st'lr:rl'
fen wordt toegejuicht. Het bestuur neemt op zich een dergelijke post tc orrtw('r'l)r'n.
Ook komt er, gezien eerder besluit, een post voor contributie-inncn.
De heer De Jong vraagt naar het waarom van 600,- voor verzckerirrgskoslcrr rru
iedereen immers via het GVM is verzekerd. Deze 600,- staan voor tlc colk'ctit'vc

f

/

verzekering van het bestuur voor die molenaars die niet via het

(;VM tiltr

vcrzc-

kerd.

-

De kascommissie: Hr. Talsma deelt namens Sj. de Jong mee gccr) onrcclrtrrurtiglrcden te hebben kunnen constateren. Penningmeester wordt gedcchargccrtl.
Sj. de Jong treedt af en als nieuw lid van de commissie wordt bcnocnrtl llr'. vlrr dc

Bij.
6.

Uit de leermeestersvergadering
Jaap van

Driel doet verslag.
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Gild Fryske Mounders 25jaar
geleden opgericht
Donderdag 23 mei jl. was het precies 25 jaar geleden dat in de kitrrlint' v:ur
Douwe Egberts, de grote buurman van "Penninga's Molen" irr.!r)urr', (lr'
oprichtingsvergadering plaats vond van de vereniging "(lilrl l,'r'yskt'
Mounders". Ben en ander geschiedde op initiatief van het bestuur van slit'lrlirrg
"De Fryske Mole" die toen bijna vijf jaar bestond.

Voorgeschiedenis
Nadat eind 1970 de stichting "De Fryske Mole" was opgericht, werd al srrl rluirlclijk dat men met het in eigendom overnemen en opknappen van molcns hcl helrorrrl
daarvan niet voldoende kon activeren. Wat lag er dus meer voor de hanrl rl:ur rxrk irr
Friesland, naar o.a. Gelders en Hollands voorbeeld, stilstaande windnrolerrs rrituw
leven in te blazen door vrijwillig molenaars?
Beginjaren zeventig, de datum en de bron is ons helaas onbekend, versclrcerr lrel t't'rslt'
krantenartikel waarin werd opgeroepen vrijetijdsmolenaar (zoals men dilt toerr rrrx'rrrtlc)
te worden. We nemen enkele fragmenten daaruit over:

.

Modeme apparatuur om een videojilm op groot scherm te
kunnen vertonen. Voorzitter Geurt v.d. Weg installeert de
zak en Popke Timmermans, ons lid dat de meeste ledenvergaderingen van het Gild heefi bijgewoond, wil het zijne er
blijkbaar van weten. Of spraken zij toch ergens anders
over?

7.

Rondvraag

Bas Kalkman vraagt om applaus voor het vele werk dat een klein bestuur toch weer
te kunnen en willen verzetten.

blijkt

Voorzitter belt Hr. Boschma om hem te feliciteren met zijn verjaardag, daarbij luidkeels
bijgevallen door de aanwezigen.
Na de pauze wordt de videofilm "Holland Molenland" vertoond óver de geschiedenis van
onze molens waarin Simon Jellema een ervaren zager blijkt te zijn en Maye Teemstra
een kranige oude man die niet bang is voor een beetje wind. De vertoning op groot
scherm maakte een en ander tot een zeer plezierig gebeuren.
Het bestuur

" Hoewel het aantal molens ondanks restauraties nog steeds ffieemt, kan worden
gezegd, dat de belangstelling er voor nog
steeds toeneemt. Die strekt zich niet alleen
uit tot de molens als zodanig, mear ook
tot het werk van de molenaars. Het is
daarom jammer, dat steeds meer molens
verplicht worden stil te staan en daardoor
ook het aantal molenaars snel afneemt.
Met andere woorden: een oud vak dreigt
te loor te gaan, als er niet wat gedaan
wordt. Welnu, dat gebeltrt, voorlopig nog
buiten Friesland, maar als de belangstelling groot genoeg blijkt, ook in onze provincie. Wat er dan gebeurt? Niet meer en
niet minder dan het lesgeven in het bedienen van een molen, Zodat je na het behalen vsn een brevet lekker in je vrije tijd
een spinnekop, een muonts of een forse

bovenkruier met zwic'hÍ,vttl I irr,q, ktttt ltttt'tt
draaien. Tot plezier vdil .jc :t'lf' t'tt lt tt t't't'
levendiging van het lund,st' I t t.
jaren bestuul trttrttr
r

Sinds enkele

t

1

Ii

jk

itr

r ttr,t'

land het Gilde van vrijwilli,qr' tttttl('tttt(tt',\'.
Het telt nu 180 leden, v(tn n'i('t't'tttt rtl .l I
met goed gevolg exufit(n ltcltltttt,qt'tlrtrttt
eru met hun brevet ectt lttttt lot',g('n'(';('n
molen mogen bediencn. ltt l"rit',s'ltttttl ;i1tr
nog geen leden, maur dut :ttl :'.('('t' ,t'1tttt'tli,q

anders worden, wunÍ doot' ltt'trtitltlt'litt,q
van de stichting De F'r.v,;kr Mttlr ltt',t'lttrtt
er nu gelegenheid hct "t'ttk" ttttk ltit't'lt'
leren en wel op de í! rol( krtrttttttttlt'n t'tut
Munnekezijl waar molurtttt r ll.'l'.,§i(Àr'rr,r
(Poorthoek 2) sericu:.t' ,qr',qttrli,qtlctt itt ttllr
knepen van het nrol(tr(t(t t',\ltttl ri jl" n'i I
inwi.iden, en aon rlr' ,qrttl( (t('lttkttrtít' ltttlderruolen te Murssunt n'(t(tt'tl( lt(t'r l, t'(ut
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molenaar G.J. Brouwer te Anjum, die

aldaar, zijn medewerking heeft toegezegd.

trouwens al twee leerlingen in opleiding
hrrft." De heren Wi.ist en Kingma zullen

Bij de oprichtingsvergadering van het Gild Fryske Moundcrs op vrijtLrp, I I rrrt'i l()/5
in de kantine van Douwe Egberts in Joure waren volgens het vcrslug v;ur tlt' o;rr rt'lr

worden bedoeld. (red).

tingsvergadering de volgende personen aanwezig:

En buiten het kader van het Gilde kan
men zich ook in verbinding stellen met

Lieftrebbers konden zich opgeven bij de heer E. Zwijnenberg die toen voorzitter van het
Gilde was, of bij de heer K. J. H. Doude van Troostwijk van de stichting De Fryske
Mole. "Het is nog maar het begin," zo besluit het artikel, "maar de kans zit er in, dat er
straks een serie Friese molens in het zomerseizoen uit hun slaap worden gewekt, wat
voor die molens zelf heel goed is!"

Werkgroep

Wieke Goofers, Bonnie Hofkamp, de heren Bokma, Blankcsli.jrr. St:rllirr1,;r,
Soepboer, Monsma, Visser, van Tilburg, De Boer, Bosgra, K nol)nul n. W u st

.

Kappenburg, Coppens, Zandstra, De Vos, Eelman, Dijkstra, Bergsrrur. llt'r'tluszt'k.

A.S. de Jong, Esman, Bootsffià, Waling Hofkamp, Gerben Wi.irrj;r, l'opkt'
Timmermans, de Jong, Zutdstra,, Stef van der Eynden, Gaatsc v.(1. llt't'k. l'it'l
Hofkamp, Jan Wierstra en Ria Weesies, zljnde afgevaardigden van hcl (iiltl l;ryskt'
Mounders, het Landelijke Gilde van Vrijwillige Molenaars en dc: Sticlrtnrl' l)t'
Fryske Mole. Hieraan dient te worden toegevoegd L.J. Sierkstra uit Witrniu'sunr.

ln

1973 slaagden de gebroeders Hofkamp als eersten in het Groningse Garnwerd. Het
was op hun initiatief dat er op 27 april 1974 een werkgroep van de stichting "De Fryske
Mole" in het leven werd geroepen onder de naam "Fryske Mounders". Dat gebeurde op
27 april 1974 te Vrouwenparochie in café Halma onder de Vrouwbuurtstermolen.
"Dat een werkgroep juist nu is ontstaan, zit hem in het feit, dat er nu nog maar weinig
vrijwillige molenaars zijn en dat zij nu nog goed bereikbaar zijn via de lesmolens in
Joure, Vrouwbuurt en Holwerd. De bedoeling is om met elkaar in contact te blijven en
eruaringen uit te wisselen," aldus W. A. Hofkamp destijds in een gestencild rondschrijven, waarvan er uiteindelijk drie nummers verschenen. De werkgroep zag zich verder tot
taak gesteld gezellige bijeenkomsten, dia- en instructiemiddagen voor de molenaars te
organiseren. Men wilde meer uniformiteit in de opleiding en verder zouden er eigenlijk
op meer plaatsen in de provincie vrijwillig-molenaarscursussen van start moeten gaan.
De molens van Heerenveen en Sloten kwamen de gelederen versterken.
Vlak voor de najaarsvergadering van het "Gilde van Vrijwillige Molenaars", gehouden
op 5 oktober 1974, stelde de opleidingsgroep Joure een kritisch schrijven op. Men kwam
met het voorstel om getrapte opleidingsgraden in te stellen, opleidingseisen te omschrijven, open verslaggeving naar de betrokkenen te verzorgen en gecommitteerden buiten
"De Hollandsche Molen" en het Gilde aan de examencommissie toe te voegen. Men werd
het niet eens met elkaar en vanaf dat moment rijpte het plan om te komen tot een zelfstandig opererende, provinciale molenaarsvereniging.

Oprichting
Op 23 mei 1975 was het zover. Het "Gild Fryske Mounders" werd opgericht in aanwezigheid van 36 personen, waaronder bestuursleden van het "Gilde van Vrijwillige
Molenaars". De oprichtingsvergadering vond plaats in de kantine van Douwe Egberts in
Joure. Het was de heer Jan Blankestijn die vergadering namens het voorlopig bestuur
opende met een woord van welkom waarna de heer Anne Bokma, voorzitter van De
Fryske Mole, het woord kreeg. Op hem kwam alles zeer positief over en hij noemde de
oprichting destijds "het klapstuk" van de maand. Op 3 mei d.a.v. was er een excursie van
De Fryske Mole geweest en een week later was het Nationale Molendag. Hij wees op de
enorrne verantwoordelijtheid 'om het draaien va.n een molen tot een goed einde te bren-

gen"

Voor het bestuur werden zeven personen kandidaat gesteld. Na het drinkcn viur t'r'rr kop
koffie kon de stemming en de onderlinge taakverdeling bekend gcrrrir:rkl worrlt'rr.
Voorzitter werd P. Bootsma, secretaresse mevrouw R. Weesies, penningnrccslcl l)t' Ilot'r'
en als leden kwamen W. Hofkamp, oud-molenaar J. van Tilburg en C. dc Vos irr lrt'l t't'r
ste bestuur. De avond werd feestelijk afgesloten met het draaien van ocn tweelrrl rrrolt'rr
films door de heer T. Esman, voorzitter van het landelijke Gildc varr Vrijwillillt'
Molenaars.
De goede samenwerking met De Fryske Mole resulteerde al spoedig in hcl uitgcvt'n v:rrr
een gezamenlijk blaadje. " Er gebeurt 1o veel op molengebied dat er g«',t l4tltrtk ttrttt ;;tttl
is," meldde de redactie bij de uitgave van het eerste naamloze nummer in li'hlrr:rri l()7(r.
In datzelfde nummer kon voorzitter Piet Bootsma melden dat het Gild innritltlcls 5l lt'tlcrr
telde en dat dat aantal zich nog steeds uitbreidde: "We kunnen natuurli.ik vt<'l tntt't'
leden"/donateurs gebruiken, daar er nog bijzonder veel te doen i.t o1t htt gcltittl vtttr
molenbehoud. Denk maar eens aan het wind- en weerdicht houden vun le ttrilttt,t. rtrttt
stormbeveiliging, brandpreventie en aan het tegengaan van algehelt vtrkniltitr,g. ()ok
zien we als tank het verzamelen van gegevens en verhalen van bestuttnlt ttt r'<'nly'ttrr'tr
molens van Friesland," aldus de eerste voorzitter.

}{lj zat destijds in de beheerscommissie van de stichting "Waterrckrcatic" tlic irr lrct
Molenhuis van Woudsend een zeilschool exploiteerde. Deze stichting wus lt:vt'rs t'igt'
naar van het bijbehorende zaagmolenrestant. Bootsma instrueerde t«rckonrsligc zcilcrs
touwknopen en ander schiemanswerk. Directeur Davenschot was m:lar wat bli.j nrcl z()'n
molenkenner in de stichting die sinds 1968 het historische molencunrplcx irr cigcrrtlorrr
had: "We vinden dat het feit dat je de molen koopt, toch zekere vcrpliclttitt,grtt tnct :.it'lr
meebrengt, door de historische waarde van de molen en de uniekc lunlsclntltltrli.jk, ligging," aldus de directeur die de daad bij het woord voegde en de restaurtlic v:rrr l)c .lagcr
rond kreeg. In september 1976 stelde de toenmalige minister Van Dtxrlrr rlc rrrolcrr oll'icieel in bedrijf. "Maar dat betekende voor mij wel het einde in de:tilwtn'ld, u'ttttt ltxtr
die prachtige molen ben ik definitief de molenwereld ingedrauid," aldus ccrr lachcndc
Piet Bootsma die van die stap in zijn leven nooit een moment spijt hceli gchltl.
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Opleiden voor molenbehoud
Yrouwbuurtstermolen
Een molen die in de begintijd van de vrijwillige molenaars een bijzondere naam had was toch
wel de Vrouwbuurtstermolen. In 1973 gooiden de gebroeders Hofkamp als eerste geslaagden
van onze provincie de vang van deze fraai gelegen korenmolen weer los. Dat was 20 jaar nadat
er voor het laatst mee gemalen was door de molenbaas die er z'n dagelijks brood nog mee probeerde te verdienen. In die jaren vrjftig heersten er op het gebied van molenzorg echter heel
andere ideeën dan thans" De Vrouwbuurtstermolen is daar een goed voorbeeld van. Toen duide-

lijk

was geworden dat de tand des tijds behoorlijk had toegeslagen en de molen met algehele

ondergang werd bedreigd, sloegen de Bildtkers de handen ineen om die neergang te voorkomen. Een stichting Vrouwbuurtstermolen werd in het leven geroepen om te komen tot herstel
en.. .om er een nieuwe bestemming aan te geven. Ruisend graan in de schuddebak, zingende
stenen en stuivend meel

in de meelgoot waren uit de mode. Plannen om jonge kunstenaars de

gelegenheid te bieden, al of niet met hun gezin, de molen boven tijdens de zomermaanden te

Opleiding en examen bleef voor de Friezen een heet hangijzer met als gcvolg tLrl zi; op zirlt'r
dag 18 december 1976 het eerste Friese molenaarsexamen gingen aÍhcnrcrt ontlcr ruspit'i(irr
van de nog jonge vereniging.Dat gebeurde op de koren- en pelmolen "l)c ()rttlt'r'rtt'rtrin1,'r
'r.'
Witmarsum. Een conflict met het landelijke Gilde en "De Hollandscltc Molcrt" wrs lrt'l
gevolg. Jan Wtist en Henk Kingma waren de eerste geslaagden. Zljbemanrtcn Itog slt't'tls tlt'
indrukwekkende koren- en pelmolen te Anjum. De vergadeting van leertttccslcrs lurtl rrr rlrt'
beginjaren een hoog gehalte praktijkervaring door de inbreng van de outlc v:rkrrrolt'n:r:us.
Alvorens het tot echt vergaderen kwam, gingen allerlei herinneringen ovcr tall'l: ()v('r'rrurlt'rr
bij nacht, overvallen worden door een storm, een ongeval met die en die nxrlL:n:lilr', ltt'l lrrxrltl
boven water houden in een voor de molens neergaande tijd en gazo maar rkx»'. Iligt'rtliik is
het jammer dat die gesprekken toen niet zijn genotuleerd, want er zou nog nlcrtig ru'tikt'l irr
De Utskoat aan gewijd kunnen worden.
Intussen kregen de Friese molens, mede door toedoen van het Gild, de wind gtrctl itt tlt' zt'i
len. Het aantal opleidingsmolens steeg gestiutg, ltt'l lt'tlt'n
aantal van het "Gild Fryske Mounders" l'liun rccltt ('v('n
redig toe en last but not. least: steeds mecr rnole rts irt tle
provincie werden opgeknapt. " Het h(w,ut't'n, t't'nlit'1tt'tt
en verbreiden van de kennis en de bekv,ttttntltt'rlt'tt, t'('t'
eist voor het op verantwoorde wijze hehen'tt t'n t'rltlttilt'
ren van een windmolen bij een zo grool rtttttlttl tttolt'
naars -uit-lieJhebb erij, dat v oldo ende mu n k n c I t I x',v' I t i k
baar is, om alle in goede staat verkerendc vt'irttlrttttlttt,s' itt
de provincie Friesland regelmatig in betlri.il'tr' ltrttrrlt'tr t'tt

bewonen waren modern. De benedenruimte kon dan ingericht worden als expositieruimte. Met

de komst van de gebroeders Hofkamp keerde het lied van de molenarbeid gelukkig in alle
hevigheid terug. Het was dit molenlied dat bezoekers vemrkt deed staan luisteren en dat op het

in 1973 duizenden mensen via molenroutes door Fryslàn naar deze malende molen lokte. Per jaar werd in die tijd zo'n drie ton graan
eerste Mallemolenfeest (ten bate van gehandicapten)

door de stenen tot meel vermalen. Voor de 35-jarige ins-

trumentmaker Waling

r

Hofkamp werd het " liefdewerk oud papier een verslaving", want zo vertelde hij
toen aan een journalist: " Als
ik niet naar de molen ben

het ambacht van weleer errnede uit te rx'ft'nt'n, lt'ttt'irttlt'
op deze wijze een bijdrage te leveren uun lrcl lx'ltotttl vtttr

ledig. Alles draait om de

bedoelde windrmolens," is de doelstclling zrxtls tlic
omschreven staat in de statuten van het "(iiltl liryskc
Mounders". Voorzitter Bokma van "Dt: I'ryskc Mole "

molen en het behoud daarvan. Veel mooie oude dingen

noemde de aanpak en enthousiaste medcwcrkirrg irrspirc
rend en activerend. LangzaÍIm maar zekcr orrtgrrrcitlc lrel

geweest is mijn week niet vol-

.

De gebroeders Waling en Piet Hoftamp voor hun
Vro u

rr*

b u u r ts te

rm

o I e n.

t

gaan ten verloren en later
hij molenmaker geworden zei hij. En dat is hi1 eigenlijk ook geworden bij de Stichting Molens in
Menaldumadeel, zij het als vrijwilliger. Heel wat molens werden onder zljn technische leiding

"Gild Fryske Mounders" de kinderschrrcncn. l:r kwiun

heeft men spijt als haren op het hoofd. Ik ben verslaafd aan de molen." Het liefst was

in werkende juweeldes omgetoverd waarbij zelfs koninklijke belangstelling werd getoond. Ook
broer Piet bleef de Vrouwbuurtstermolen niet trouw. Hij vemrilde de zo markant aan de
Elfstedenroute gelegen wiekendrager voor de al even indrukwekkende korenmolen van
Heerenveen, waarmee hij in de zomer van 1973 via de Heerenveen Een feesten in contact
kwam. ln eerste instantie was hij 's morgens in Heerenveen en kwam 's middags nog in
Vrouwbuurt om te malen en andere werkzaamheden uit te voeren. Maar Heerenveen zou een
bliivertje worden. want tot op de dag van vandaag behooft hij met genoegen tot het enthousiaste
team van de welgelegen ïjepkema's Molen in het Friese Haagje.

. In de

be

ginfase van het

opleiden van vrijwilligers
deden de oude vakmolenaars hun kennis van het
malen met molens over aan
een nieuwe generatie. Hier

zien we molenaar Lenstra

die in de deuropening

van

zijn korenmolen Windlust in
Wctlvega een oogje in 't zeil
houdr. (Jbto zomer 1978).

een eigen cursusopzet, compleet met oplcitlingsslnrclrrtu'
en bekwaamheidseisen gezel-molenaar. I)it luatslc strrk
werd samengesteld door de voorzitter, clc hccr ll. .1. ('.
van der Woude uit IJlst die als molenuar'-lrotrtzagr:r' ()l)
"De Rat" actief was en z'n opleiding hacl gcnotcn ol)

Penninga's Molen in Joure. Een af,schrili claarvarr wcrtl
"De Hollandsche Molen" toegestuurcl die: c:r' rlurtkbulrr'
gebruik van maakte. Duidelijk r.al zi.jn dat hct o1'rlcitlcrr
tot gezel-molenaar de belangri.jkstc act i v itt: it van hct
"Gild Fryske Mounders" was. Op dc rtr:gcn ckror he:t
bestuur aangewezen lesrnolens (De H«xrp-Holwcrl. [)c
Phenix-Mamrm, De Hoop- Suamecr, Dc Orrdcrncnrinr,-
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Witmarsum, De Rat-Ulst, Penninga's Molen-Joure, De Jager- Woudsend, Windlust-Wolvega
en De Hoop- Stiens) leerden wijwilligers de vereiste vaardigheden van een leermeester die
door het bestuur was benoemd. Om toegelaten te worden moest men op z'n minst zestien en
een half jaar oud zijn. De opleiding duurde minimaal achttien maanden. De leerling moest
dan gemiddeld tenminste drie uren per week werkzaam zijn geweest op de lesmolen.

het "Gild Fryske Mounders" de heren J. H. A. van Tilburg (korctttttoletuutl ) ctt l).
Posthumus (molenmaker) waaruit het bestuur een keuze kon ttrltkctt. l'lvcttlttccl w:ts tlc
mogelijkheid open gelaten om een officiële examinator van "Dc H«rlliutdsclrc Molctt" (ol ccrt
andere molenvereniging) deel te laten uiÍnaken van de examencorntttissic. I)uitrntct'hlt't'l'
het bestuur van het "Gild Fryske Mounders" streven naar nationale crkcttttirtg. llt lil it'slittttl
was die overduidelijk verworven, wat onder meer bleek uit de subsidic tlic rttcrt.iuirt liiks vln
de provinciale overheid mocht ontvangen.

Wat doet het Gild Fryske Mounders meer. Naast de zojuist genoentdc zukctt girrp, lret
Gild ook bezig met het samenstellen van lesmateriaal. De eerste bundcl "Wcl'kt'tt tttt'l
Windmolens", van de hand van voorzitter H. J. C. van derWoude, zag irr l9ttl ltt'l lit'lrl
Binnen afzienbare tijd hoopte hij een tweede en tenslotte nog een derdc btttttlcl pt'rt'r'tl
te hebben. "We hopen de zaak dan acceptabel compleet te hebben. I)t kcttt,i,t'l'r't'tt't't'
ving is voor ons een voorwerp van continue zorg," aldus de voorzitter ilr tlc voot';tutls
vergadering welke op 29 maart jl. in Akkrum werd gehouden, maar hclitits zirg('rt tlt'
bedoelde bundels niet meer het molenlicht. Wel kwam er nog een bockic pt'lilr'ltl
"Fryske moletaal, benamingen bij de Friese poldermolen". Dat werd sattlctlgcslcltl tkxrr'
Jan Hofstra, Sjerp de Jong en Gerben Wijnja. Het werd op16 oktober 199.1 gcl)r'('s('rr
teerd op de houtzaagmolen De Jager. "Nffins rts heart by in mfine it gcltrfik liur tlt' ril,lt'
nammen. Troch it ferdwinen fan de beropsmfinder yn it be§in J'an da .iict't't'tt ,t'tttttit'lr
binne hielwat Fryske beneamingenferdwttn. It boekje is dan ekbestimd.fixtt'rlt' ltiin'il
lige mttnders", aldus Sjerp de Jong. Het lag in de bedoeling om elke twcc.iaitr t't'rr lrot'k
je met originele Friese benamingen van een bepaald type molen uit te ht'cltgclt, rtuutt tlie
uitspraak is tot op de dag van vandaag een nobel streven gebleken.

.

Een examen uit de beginjaren van het Gild. Op 14 mei 1977 deden drie kandidaten
examen waarvan er twee slaagden. Op de foto zien we v.l.n.r. examinator-molenaar

H. Heslinga (Hallum), secretaris G.D. Wijnja (loure), leermeester J. Wierstra

(Marrum), examenkandidaaï P. Kingma (Harlingen) en examinator-molenaar J.H.A.
van Tilburg (Dokkum). Dit examen werd afgenomen op Penninga's Molen te loure.
Let eens op de omgeving! Die is nu onherkenbaar.
Daamaast diendehrjlzij de nodige uren stage gelopen te hebben op andere lesmolens. Van die
molens was het maalwerktuig nog intact en er werd op bescheiden schaal een verkoopbaar
product geleverd. Dit bleek een boeiende uitdaging te zijn. Velen waren bereid daar regelmatig hun wije tijd in te steken. De molens draaiden tijdens het lessen ook en dat komt, zoals
bekend, het behoud weer ten goede.
Tot de bekwaamheidseisen van de gezel-molenaar behoorde het belast kunnen laten draaien
van poldermolens en het onbelast kunnen werken met industriemolens zoals koren-, pel- en
zaagmolens. De cursus werd besloten met een examen onder auspiciën van het "Gild Fryske
Mounders". Het werd afgenomen op de eigen lesmolen door een uit drie personen bestaande

commissie, waaronder de leermeester. De twee andere leden werden aalagewezer, door stichting "De Fryske Mole" en het "Gild Fryske Mounders". Het waren voor de stichting de heren
ir. A. J. Uzerman (bestuurslid van "De Hollandsche Molen) en K. Faber (houtzager) en voor

Men wilde verder de kwaliteit van de opleiding nog verder verbeteren waarhij gctllclrl wcrtl
ÍÉÍt een takenboek en het inrichten van een leslokaal voor theorie. V«xrrts hrxrplc tttctt itt rlc
toekomst beheersmogelijkheden van en voor gerestaureerde windmolcns uil lc wctkctt.
Vooral het instandhouden van de economisch-productieve functie w<xrg hi.j lrct (iikl clg
zwaar. Niets is immers mooier dan het werktuig die arbeid te laten verrichtcrr wrrirrvtxrl hct
gebouwd is! In dit kader kon de vereniging naast een bemiddelende nrl rxrk cctt utlvisctctttlc
rol spelen bij bemiddeling tussen eigenaren en beheerders van windtttolctts cnetzi.itls ett
leden van de vereniging anderzijds. Via het in samenwerking met "De Fryskc Molc" rrilgc
geven molenkwartaalblad "De Utskoat" worden de leden van alle zakcn r4r tlc ltrxrgtc gclxrttden.

Werkenin gnoepen
In de praktijk is gebleken dat het beroepsmatig exploiteren van een windnrolcrr op hasis virrr
liefhebberij met meer succes wordt gedaan door een groep dan dtxrr cctt ct:nlittg. l)it gcldt
zeker voor industriemolens. Het werken in een groep is niet allccn gczclligcr rttaitt rxrk
effectiever en veiliger. Vooral waar het gaat om de vereniging van kcnnis crt tnankracltt.
Bovendien geeft het de mogelijkheid tot rouleren. Dit laatste blijkt op tlert tluur ortvcnttiidc-
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lijk, wil men de molen jarenlang op bijvoorbeeld iedere zaterdag in bedrijf zien. Aldus het
Gild in haar informatiefolder. Toen het Gild tien jaar bestond, bood het haar leden op 20
april 1985 een vaarexcursie met het m.s. "Jan Nieveen" naar Enkhuizen aan. Van dit zeer
geslaagde jubileumuitstapje werd uitgebreid verslag gedaan in het 38e nurlmer van "De
Utskoat". Wie had toen kunnen denken dat deze historische oude Lemmerboot nog eens
ruim 160 Friese molenvrienden en -vriendinnen zou verschepen voor een onvergetelijke
dag? Daarmee kwam nog geen einde aan de activiteiten die in het kader van hetjubileumjaar
werden ontplooid. Zo verscheen een educatieve uitgave over Friese molens en molenaars,
bestemd voor het onderwijs in de Friese taal aan kinderen in de hoogste groep van het basisonderwijs en aan brugklassers in het voortgezet onderwijs. Dit boekje "Us Fryske Mounen"
geheten, werd geschreven door de redacteur van De Utskoat.

Een toenemend aantal leden van het Gild Fryske Mounders is zich gaan bezig houden met
het bedienen en exploitereru van grotere, producerende windmolens. Deze onnvikkeling
werd enorm toegejuicht en men wilde deze gang van zaken ook graag bevorderen.
Voorzitter Van der Woude en zijn mnnnen hndden tijdens hun opleiding op de productiemolen " Penninga's Molen" te Joure de gunstige fficten daarvan ondervonden en wensten houtzaagmolen " De Rat" ook weer zaagvaardig te mnken, wat is verwezenlijlct. Hoe
dat geworden is, was in het jubileumjaar 1985 prachtig te zien op t. v. tijdens de 40 minuten durende documentaire " Friese molens". Naast de lJlster z{rugmolen waren daarin te
bewonderen poldermolen de " Puollen" bij Dronrijp en korenmolen " De Hoop" te Stiens.

Verder verscheen er nog een handboek van het"Gild Fryske Mounders" en in december 1985

.

Het Gild heeft twee ereleden die allebei helaas zijn overleden. Hel :.i.itr trrt'vr. l'.('. ,lt'
- Dijkstra uit Joure en oud-molenaar J.H.A. van Tilburg, uil l\tkkturr. .lru r'ttlttttg
maakten zij deel uit van het bestuur en Van Tilburg was als leermet;lcr <',t t'\tuttinttl.,,
een zeer belangrijke schakel in de organisatie van het Gild. Tijdurs tlt tttt.jrtrtr.tr','r,qrt
dering van 1992 kiekten we deze ereleden terwijl ze druk met elkuttr itt !t"\l,k'k v.tt('It.

Jong

werd in samenwerking met de toen l5-jarige "Fryske Mole" een extra dikke "Utskoat"
samengesteld die tot op de dag van vandaag een gezocht exemplaar is voor de molenverzame-

gesteld en trekt molenaars van heinde en ver.

laars. Naar buiten toe werd het Gild ook op de vrijetijdsbeurs in de Frieslandhal gepromoot.
Jarenlang zette een ploeg enthousiaste vrijwilligers zich in voor de veóreding van de naamsbekendheid van het Gild Fryske Mounders. Het waren gezelli.ge bijeenkomsten met een hoog
gehalte aan teambuilding. Vanuit de hele provincie was het Gild vertegenwoordigd met een
rijk gemëleerd gezelschap. van jong tot oud en van vrouwen tot mannen die zo'n beetje alle
molendisciplines konden tonen. Met uitzondering natuurlijk van het echte molenwerk, maar
daarvoor werden belaÍlgstellenden doorverwezen naar de malende molens. Een goed voor-

Voor de algemene provinciale molendag konden we reeds enkele jaren spcciulc nrolt'ttkt;tttle

beeld van samenwerking kwam ook uit de verf bij het gezamenli. jk met TIMS organiseren
van de studiebijeenkomst "Een Besonder Creckwerk" dat in \Moudsend gehouden werd n.a.v.
400 jaar houtzagen met wind in Nederland (1593-1993). Van de kant van het Gild werd veel
prktiikervaring en theorie ingebracht door de bestuursleden Jan Coppens en Jaap van Driel.
De lezingen werden na verloop van enige tijd gebundeld uitgegeven.
Vaak werd in vergaderingen de wens geuit om te komen tot een provinciale molendag. De
eerste kennismaking met dit gebeuren vond plaats op I oktober 1994 en kreeg later in vervolg
waarbij speciale dagen werden georganiseerd voor molenaars in het bijzonder. [n een bepaald
gedeelte van Fryslàn stelden molenaars hun molen voor belangstellende collega's open teneinde hen een kijkje te gunnen in hun molenkeuken. Dat wordt tot op heden bijzonder op prijs

Verzameling van wonderen
In onze prachtige provincie was er voor de molenlieÍhebber nog hccl wll tc gcrticlcn.
Waardevolle molenrestauraties werden gerealiseerd en vrijwillige tttolcttititts hicltlert tlc
molen in bedrijf en een enkele molenaar werd zelfs beroeps of molenrrakcr'! llovcrttliert wis
ten een paar in Fryslàn opgeleide molenvrienden van hun hobby hun hcrrrcp lc rrlkcrt irt rlc
ambtelijke molensfeer. Gijs van Reeuwijk en Jan Hofsfa werden ingcwijtl irr tlc nxrlcrrgchci-

tt

laten drukken die op de molens uitgereikt werden.
Ook dit jaar zal dat weer mogelijk worden gemaakt, maar daar over leest u rrrccl cklt'rs irr tlil
nunmer. Het is in ieder geval een goede gedacht geweest dit pad op te slaarr crt e lke kt't'r' lccrl
de organisatie weer bij zodat ieder jaar verbeteringen kunnen worden dtxrtgt'vturl. ( )ok r4r

dit gebied zit men dus bepaald niet stil!

men door molenaar Sierkstra op de koren- en pelmolen De Ondemenring tc Witrrrarsurn. ( ii.ls
kwam later in dienst van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aÍtle ling Molcns itt Ntx»rlNederland, terwijl Jan technisch molenambtenaar werd bij de Provincic Zuirl-llollantl crr
zowaar kwam te wonen op de Stommeermolen van Aalsmeer.
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" Molens zijn uit de aard van hun bouwwijze zeer onderhoudgevoelige objecten en binnen de monumentenwereld is de groep molens een van de meest kwetsbare. Behoud van
deze morutmenten knn niet alleen geschieden door de overheid. De hulp van vrijwilligers
is essentieel. Vanuit mijn ervaring als molenconsulent voor de drie noordelijke provincies ervaar ik dit elke drg. Die plaatsen waar veel actieve vrijwilligers hun diensten aanbieden voor het molenbehoud zijn duidelijk aanwijsbaar door een veel betere toestand
van de molens. Hiermee wordt niet alleen ervoor gezorgd dat de gemeenschap veel geld
bespaart doordat restauraties en grote onderhoudsbeurteru minder frequent plaats hoeven vinden. Ook wordt men in de gelegenheid gesteld beter kennis te maken met de
molens en deze onder leiding van de vrijwillig molenaar te bezoeken." (lng. G.J. van
Reeuwijk, Molenconsulent regio Noord bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ).

In de loop der jaren zagen heel wat molenwonderen het licht. Onze provincie heeft maar liefst
drie werkende zaagmolens, terwijl op een toenemend aantal korenmolens graan wordt gemalen voor bakkers. Op één molen wordt zelfs nog regelmatig gepeld: dat is op de al eerder
genoemde molen in Witrnarsum waar ooit Geurt Stoffels temidden van zeverij, waaierij, buil,
maalstenen en pelspillen werkÍe. Prachtige poldermolens kwamen ook weer door

wijwilligers

in bedrijf en soÍns wisten zij in perioden met hoog water een belangrijke bijdrage te leveren
aan de strijd tegen het water. De Babuurstermolen bij Tjerkwerd neemt wel een heel bijzondere plaats in.
Het voormalige molenaarshuisje werd door molenaar Zjsling in de loop der jaren omgetoverd tot een waar waterschapsmuseum. Onverwacht was de renaissance van de korenmolen
bij Hollum op Ameland en die van Dorus Mooltsje te Oudega. De wedergeboorte van deze
grote spinnekop werd mogelijk gemaakt door eendrachtige samenwerking tussen molenmakers en vrijwillige molenaars, terwijl op zaagmolen De Rat in IJlst het benodigde hout werd

In de Zuidwesthoek bezit Fryslàn maar liefst twee kapitale zaagmolans. Litrk,t' t't'tr tlt't'l
van het personeel van De Rat in lJlst en rechts de jongste molenuur y(tn ()n:.t' lttttvitt
,4r1t'tr
cie in actie op De Jager in Woudsend. Jaap van Driel leert dc ucht.ittri,qt'
rr.l,'
tnt,t'l
Reekers hier het vastzetten van een boomstam op de slede onder hcÍ trtttlÍtt
aan de toekomst denken, nietwaar."

gezaagd.

En zo zouden we nog heel lang door kunnen gaan. Leest u de oude nummers van De Utskoat
er maar eens op na. Het bladeren in ons molenblad is op zich al een wÍutr genoegen, want het
geeft de neerslag van wat molenvrienden in Fryslàn wisten te bereiken. Het is ook die gezamenlijke binding die er uiteindelijk toe heeft geleid dat het Gild weer een toenadering heeft
gezocht tot het landelijke gilde, dit in overleg met De Fryske Mole en De Hollandsche Molen.
Op de najaarsvergadering van 1997 stemde een meerderheid van de aanwezigen voor samenwerking met het landelijke gilde. Het voorstel kon toen niet aangenomen worden daar de vereiste 213 meerderheid van het totaal aan leden niet aarwezíg was. Er moest dus een exha
ledenvergadering worden uitgeschreven die gehouden werd op 12 december in de Hervormde

Kerk te Akkrum.
Er waren slechts 32 leden afgekomen op deze voor de vereniging zo belangrijke bijeenkomst.
Acht aanwezigen stemden tegen het voorstel om tot samenwerking over te gaan. Daarmee
schaarde zich een 213 meerderheid op het nippertje achter het voorstel. We zitten nu nog
steeds in een proeQeriode waarin de samenwerking geëffectueerd dient te worden. In deze
periode worden we ook geconfronteerd met nieuwe ideeën rond het opleiden en de examine-

. Een dccl ytttt tlr' (,1)t'i('ltlt't'.t'
van 25 .juttr',qrlrtl{rt tt'(tt'(tt
op 2-l m(i l(t'u,q ()l) lti,s'Íttt'ische brxlctn. Iloyctt: rl.,\. tlt'
Jong, I'.W. Ilttf'ktttttlt, L..1.
l'.
Sierk,\lt'(t: ntitlrlrtt:
Timmc t'nt(tn,\, I l. /,tritl,st t'tt,
C. rl( Vo,t: ()ttrlt'ï: (;.1).
Wi.jn.ju, (;. t'.(l . llrt'k, l'.
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NIEUWS VAN DE STICHTING
"De Fryske Mole"
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Sponsoren:
Onderstaande sponsoren hebben zich aangemeld om ons blad mec tr: lïttittt('i('ren. In dit nummer kunt U de advertenties van deze bedrijven aatrtrelït'rt. Wc
stellen hun bijdragen bijzonder op prijs en hopen op een goede santertwerkirrg.

Bouwbedrijf Hiemstra b.v., Postbus 3, 8850 AA Tzummarum
Houtcompagnie Almenum b.v., Kanaalweg 108, 8861 KI Harlingen
Bouw- en restauratiebedrijf De Jong b.v., Ennigaburen 17, 871 I HP Worktrrrr

.

Bouwbedrijf Kolthof b.v., Postbus 73,9050 AB Stiens
Molenaar Sierkstra uit Witmarsum, medeoprichter van het Gild, is als leermeester
actief op de koren- en pelmolen De Onderneming. Onlangs tikte hij, met dank aan Job
Koehoorn, deze zeventiender lopersteen op de kop die vroeger dienst deed in de
korenmolen van Ee. Deze molen brandde af op

j

september 1962.

ring. De discussie daarover laait soms hoog op, maar het is ook goed dat die gehouden wordt.
Het houdt ons bij de les, het activeert en stimuleert.
We worden hierdoor bij voortduring gedwongen na te denken over waarÍnee we bezig zijn en

hoe we dat het beste kunnen doen. Het slagingspercentage ligt overigens lager dan we
gewend waren bij het examen van het Gild Fryske Mounders en dat werkt weer averechts. In
gesprekken met niet Friezen onder de molenlieftebbers horen we trouwens ook regelmatig
dat het een goede zaak is dat vemieuwingen worden doorgevoerd.

Aan de andere kant zijn er ook molenvrienden die zich veilig voelen bij de gebruikelijke gang
van zaken zoals die al sinds de iaren 70 functioneert. Het laatste woord is in dezen dus nog
niet gezegd en geschreven.

Leden van het "Gild l'ryske Mounders" a)rgen er nog steeds wekelijks voor dat heel
wat l-riese molens in actie zijn. Daarnaast worden er volop nevenactiviteiten ontplooid
die ten dienste staan van het molenbehoud. Het Gild heeft in 25 jaar t[id aangetoond tot
grote dingen in staat te zijn. Gelukkig kwam ook de landelijke erkenning van haar
getuigschrift door "De Hollandsche Molen"" zij het, dat daarvoor wel een fusie moest
worden aangegaan met het landelijke gilde. Door het bundelen van alle positieve
krachten kunnen de Friese molens noÍi een goede to€komst tegemoet kunnen gaan.
Gerben D. Wiinia^ medeoprichter en sinds het negin molenredacteur van De Utskoat

Smederij Henk Wiss, It Sou 28, 8'l2l EZWar.rrs
Bouw 75, Suderséleane l, 8711 GX Workum
Bouwbedrijf en molenrestauratiebedrijf Th. Jellema, Hoofdweg 64,9112 HJ lltrrtllirrtl

Mole

't

Lam, Molestrjitte, Woudsend (molenaar C. Notenboom, l)cttttttthtrrg l().

Bolsward)

Nieuwe donateurs:
H. van der Velde, It String 8b, 8822 WT Arum - J. A. Heijdra, Mr. P. J. Troclsltrtl;tirrr 15.
377l)(L Bameveld - Doornbosch en Zn, Spoorlaan12,9774 PD Adorp

lr lr t« t« t« t«
*********************:ttt
Molenboekje cadeau voor alle lezers

van De I-Itskoat
In het kader van het 2S-jarig bestaan van het Gild Fryske Mounders htcl't hct
bestuur van De Fryske Mole gemeend alle huidige lezers bij wi.izc van cadcau tt

verrassen met een aardig molenboekje dat de Babuurstermolen hi.i 'l.icrkwcrd
behandelt en dat ook goed aansluit bij een videofilm over de watcrhehctrsing in
Fryslàn die in de maak is.
Dat maakte voorzitter Boschma bekend tijdens de jubileumviering van 23 mei.i.l- in
de kantine van DE in Joure, de locatie waar het Gild in 1975 is opgericht.
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Het boekje veÉelt het verhaal van 20fi) jaar strijd tegen het water: de bemalingsgeschiedenis, de molenhistorie en de huidige functie van deze bijzondere wiekendrager in het Friese polderlandschap komen achtereenvolgens aan bod. Onze redacteur
Gerben D. \ilijnja werkte belangeloos mee aan het samenstellen van dit boekje dat
als cadeautje wordt meegezonden met het honderdste nummer in december.
Tijdens de Simmer 2000 activiteiten is de monogralie overigens al te koop in de
Tjerkwerder molen. Een bezoek aan de malende Babuurstermolen is een ware belevenis. Binnen gonst de bedrijvigheid van het gaande werk, terwijl het water schuimend en bruisend de rÍtskoat verlaat. De oude gereedschappen van de molenaar
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staan er nog net zo als jaren geleden. Maar in het molenaarswoninkje, It
PolderhÍske genaamd, wordt niet meer gewoond. Jaren geleden verruilden de oude
molenaar en z'n vrouw het onderkomen voor een huis in het dorp. De opvolger,
molenaar Pier Zijsling, maakte er een goed verzorgd waterschapsmuseum van,
compleet met een mini-planetarium. Elke woensdag- en zaterdagmiddag is deze
molen voor geihteresseerden geopend.

*****************************

De Genezareth
Kloo sterpoldermolen hersteld
De Genezareth Kloosterpoldermolen aan de Trekweg te Hallum beleefde vrijdag 12
mei een heuglijke dag. Na 4 jaar werd na veel inspanning en rekenwerk de nieuwe

vijzel in de molen aangebracht.

in mei 1994 maakte Bouwbedrijf Kolthof b.v. te Stiens een restauratiebegroting
voor een nieuwe vijzel met wachtdeur/kozijn.De kosten hiervan werden geraamd op
Reeds

f 38.s74,-.

Op 10 mei 1994 werd deze begroting ingezonden bij de gemeente Ferwerderadiel te
Ferwerd met het verzoek een bijdrage te willen verlenen in de restauratie. En sedertdien
ligt deze begroting daar nog. Wel deelde de gemeente ons bij brief van I I januari 1995
mee dat zij op 24 jurtr 1994 de restauratiebegroting had doorgestuurd naar de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg te Zeist en dat deze de subsidiabele restauratiekosten had vastgesteld op het hierboven genoemde bedrag.Maar met nadruk werd er nog eens op gewezen dat aan deze goedkeuring geen enkel recht op subsidie ontleend kan worden. Wel
wist de gemeente ons nog te melden dat zij momenteel (1994) bezig is met herformulering van het monumenten beleid en als gevolg daarvan in 1995 een geheel aangepast
meerjarenprogramma zal worden samengesteld en dan ook de prioriteit van dit restauratieproject zal bepalen. Wij moeten helaas constateren dat wij nu (in 2000) hierover nog
steeds niets van de gemeente vernomen hebben.
In 1996 meldde molenaar Louis de Vruch het bestuur van de F.M. dat het niet meer
mogelijk was om met de molen belast te kunnen draaien omdat de vijzel doormidden was
gebroken. Hoe nu verder ? Centen voor een restauratie van bijna Í 40.000,- heeft de

Een aannem er zoeken is voor iedereen even lastig. Er zlln er
heel veel. Bovendien gaat het bij (ver)bouwen om veel geld.
Het mag dus niet misgaan. U wilt kwaliteit en zekerheid.
Dat kunnen wij bieden. Ons bedrijf voldoet aan strenge

eisen op het gebied van vakmanschap, bedrijfsvoering en
financiële betrouwbaarheid. Daarom mogen we ons NVOB-lid
noemen. Dat doen we met trots. En zo wordt het vinden van
een goede aannemer ineens heel eenvoudig.
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Daar bouw ie beter mee.
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Wie de garantie wil hebben op een verantwoorde restauratie van
bouwkundige objecten van hístorische waarde - van binnen en

van buiten - laat ztch informeren door het enige Erkende
Restauratie Bouwbedrijf van Noord Nederland.
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De schroef wordt geplaatst in de bak van de Genezareth Kloosteryxtltlcnttttlt'tt.

stichting niet "op de plank liggen".
Het verlossende woord kwam van de Stichting Dorpsherstel Ferwertlct'itdccl lc lit'rwcrtl.
Deze stichting ging het aan het hart dat binnen de gemeente een 3-tal Ittoletrs slil wls
komen te staan omdat geen gelden voor restauratie beschikbaar wot'tlclt gt'slcltl. Nrr
diverse contacten was deze stichting bereid een bijdrage van f 45.(XX),- tc gcvcn ()nr t'cstauraties uit te voeren om deze molens weer te laten draaien. Dit betrol':
a) De Phenix te Marrum,
b) Victor te Wanswerd en
c) Genezareth Kloosterpoldermolen te Hallum.
In vorige edities van De Utskoat hebt u kunnen lezen dat De Phenix cn Victor ccn rcs
tauratiebeurt hadden gekregen en nu was de laatste aan beurt. Inmiddcls wlts lrt'slolctt tlltl
Í 10000,- van de bijdrage voor de Genezareth beschikbaar zou wordctt gcstcltl vrx)r'aankoop van materialen en dat de vtjzel, om kosten te besparen, in eigen hchccr in tlc wcrkplaats zou worden gemaakt. Helaas liep de planning niet zoals de plilÍ'lncnrtutkcrs lrittltlcn
gehoopt. Timmerrnan Hielke Kloosterman raakte geruime tijd ziek ctt lrtctt ltii kort wccr'
aan het werk was kreeg hij last van zijn rug. Gelukkig zljn deze problcrnctt vct'lctlcn tiitl
en is het er in de afgelopen winter dan toch van gekomen. In maart wus tlc viizr:l gcl'c:crl.
Het transport zou of op een wagen over land moeten plaatsvinden ttl' op cclt tlcksclttrit
door de Hallumertrekvaart. Besloten werd om voor het eerste tc kiczclt. Mct ltttlp viut
een Loonbedrijf uit Marrum werd op 12 mei de klus geklaard.
Artclrc ('r-iuttct
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Koninklijke onderscheiding voor
Maye Titus Teernstra

de blik. Wanneer de weersomstandigheden aanleiding geven de molens cxtr-a lc ittspct'lt'
ren dan gaat hij op pad, in weer en wind en vaak op de fiets.
Ing. Jan Hofstra, zelf ooit als vrijwillig molenaar begonnen en nu provittcirtitl lcchrrisch
ambtenaar op het bureau molens van de Provincie Zuid-Holland, zei ooit cctts:
"Der is mar ien echte mfinder yn Fryslàn. Dy stiet by min 6 graden en b.v w.t'ttkri'lt tt'i:;

doen, maar daarvan wilde hij

acht oeren lang op'e Hiemerter spinnekopmole te draaien."
Hij bedoelde Maye Teernstra die eenzaam en verlaten in het veld met een br«xrtllrotttrtrcl
tje en een thermosfles koffie waakte over de molens die aan hem zijn l()cvcltr'orrw(1.
Verveling komt dan ook niet voor in zijn woordenboek.
Toen Teernsta eind 1998 opnieuw voor een hartoperatie naar Utrecht mtrcst, kwlrrt lti.i
weer kemgezond terug. Met de herwonnen levenskracht zette hij zich opnieuw itt vrxrr tlc
(molen)gemeenschap en dat alles op basis van vrijwilligheid. Zlln inzet gedtrrcrrtlc tlc
afgelopen jaren is moeilijk in geld uit te drukken, maar dat hij met zijn vrijwilligct'swct'k
veel heeft betekend voor het behoud van de molens en daarmee veel geld hccli bcsptrartl
is onmiskenbaar waar. Dat de molens in zijn regio in zo'n goede staat vcrkcrett ctt ztt
vaak draaien is voor een groot deel de verdienste van deze sympathieke cn hcscltcitlcrt
molenvriend. De belangstelling voor molens is geworteld in zijn jeugdjarcn toctr lti.i itl

niet weten. En dat ondanks een

hi.l

De verdiensten van Maye Titus Teernstra uit Bolsward voor het molenbehoud in de
regio Bolsward-W0nseradiel zijn voorbeeldig en dwingen veel respect af. Teernstra
is als het ware één met de molens en dat laat hij niet onopgemerkt. Hij is het daarom ten volste waard om eens op een waardige manier uit de anonimiteit te worden

gehaald. En dat gebeurde in het naprogramma van de jubileumviering van de
oprichters van ons Gild in de kantine van DE te Joure.

Zlj

vrsre is gebaseerd op het al
eeuwenoude principe van "rust
roest'r. Door de VUT kreeg hij
alle tijd om het rustiger aan te

hartoperatie waarbij

hij

een

biologische hartklep kreeg
ingebracht. Met alle energie
die in hem was, wierp hij zich

op de molenbescherming.
Molens moeten draaien om ze
in goede conditie te houden.
Teernstra trekt zich het lot van
de eenzaam in het veld staande
molens van de stichting De
Fryske Mole aan en laat ze om
de beurt draaien. Tevens verricht hij dan de noodzakelijke
klusjes om de staat van onder-

houd goed te houden. Met

hij het
gras op de molenerven, hij

grote .regelmaat maait

hanteert de verf- en teerkwast

veelvuldig en verricht klein
timmerwerk of assisteert de
molenmaker
Zo zagen we Teernstra nog nooit: Koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau
spreekt hij de zaal toe. Hij kon het nauwelijks gelo-

ven: "It is krekt of dream ik", vertrouwde hij z'n
toehoorders toe. (foto A.S. de Jong).

bij grotere klus-

sen. En dat gedurende een zesdaagse werkweek!
Een belangrijk aspect mag niet

onvermeld blijven. Teernstra
'regeert' ook met vooruitzien-

op 13-jarige leeftijd de spinnekopmolen van boer Kramer in het Oldcclo«rstcr

Hartwerd moest bemalen.
In 1986, toen Teemstra in de VUT kwam, raakte hij opnieuw in de ban van tlc tttolctts.
Hij volgde de opleiding tot vrijwillig molenaar op de koren- en pelmolen lc Wilttuttsttttt.
Op 19 mei 1990 deed hij met goed gevolg examen. Vanaf dat moment krccg hi.i tlc
molens in regio Bolsward-W0nseradiel onder zijn hoede.
Gerben D. Wijnja

Herinneringen aan de inzet van Maye Teernstra
Johan Cnossen was gedurende enige tijd als onderhoudsman verbonden aan I)e liryskc
Mole. Hij maakte Teernstra toen mee in de praktijk en vertelt van het volgende voorval:
"Ik kan mij nog herinneren dat ik betrokken was bii de plaatsing van een nicuwc vi.i:.clbak in de spinnekopmolen te Hartwerd. Dagelijks was ook dhr. Teernstra hi(r te rinden,

met verbazing zag ik met hoeveel gemak hij op ziin leeftijd al het grondwerk wxtr hct
plaatsen van de nieuwe vijzelbak veruichtte. Met de wetenschap dat in het .iuur (n'o()r
zijn hartklep vervangen was door een nieuw exemplaar kon ik er maar sle<'ht tegen dut ik
hem niet bij kon houden. " Net kapot te krijen" . Een tweede voorbeeld is het inq4ntvctr vtttt
een uctra duiker en het verdiepen van de bestaande duiker in een dam achter dc molcn lc
Kimswerd. Bij het malen met de molen bleek dat de duiker eigenlijk te klein wu:s llxluÍ cr
onvoldoende water bij de molen kon komen. Na een gesprek met het waterst'hap kon er
een extra duiker geregeld worden op voorwaarde dat het ingraven wxtr eigen rekening
was. "Moai putsjefoar de àldman" aldus Teemstra. Met de hand werd er in de kortste
keren een enorm gat van circa 3 meter diep 2 meter breed en 9 meter lang, uitgegraven'
Zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden te noemen van een niet Íe remmen inzet."
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r
voor Vernuft en Volharding
onderscheiden op jaarve rgadering
van De Hollandsche Molen te
Amsterdam
Secr

etari s An dr é Cr ame

Al 28 jaar lang springt hij in de bres voor het molenbehoud in de provincic tr'ryslíin.
In die tijd zag hij vele bestuurders komen en gaan' maar André bleef op zi.in post,
waakzaam als hij is met een grote dosis humor en met het vermogen zaken tc relativeren. Een portret.

.

Teernstra met het vangketting in handen achter de staart van de Pankoekstermolen bij
Witmarsum. Het is een van de vijf molens die hij met vaste regelma,at bedient.

Ook Jan Hofstra heeft diezelfde ervaring. Hij voegt er nog aan toe:
"Niet alleen de hand en spandiensten waren welkom, ook de geestelijke steun; zijn oprimistische inborst werkte zeer inspirerend. Het grappige was dat hij ons steeds bedankte
dat hij mocht helpen. Teernstra is niet alleen opgeruimd van karakter maar hij houdt
ook van opruimen; alle molens in Bolsward en Wfrnseradiel zijn van binnen onder handen genomen. Typisch voor Teernstra is het respect dat hij voor iedereen heeft; zelfs
snotapen worden met " u" aangesproken.
Tot slot nog een voorval die tekenend is voor hem. De heklatten van de Babuurstermolen
waren zeer groen geworden door algen en mosaangroei. De handen van Teernstra jeukten om deze latten in de carbolineum te Zetten en aan de molenaar Pier Zijsling werd
eerst gevraagd ofdat wel mocht. Het was een hele klus die niet in een paar dagen klaar
was. Mevrouw Teernstra begon steeds meer te klagen over de càrbolineumlucht die hij
mee naar huis nam. Om daar aan tegemoet te komen werd de volgende list bedacht: bij
vertrek werd eerst de overal aangetrokken en vervolgens werd er naar de molen gefietst.
Daar aangekomen werden alle kleren uitgetrokken en werd het regenpak aangedaan. Het
teren gebeurde ryer grondig: "je moatte de latten versfipe, oars jout it niks", met gevolg
dat het hele regenpak onder de carbolineum lo,vam te zitten. Daarna werden de kleren en
de overal weer aangedaan en werd er weer naar huis gefietst. De vrouw vroeg toen echter: "Ben je wel aan het teren geweest, ik ruik niets". Teernstra wilde niet vertellen dat
zijn hele nieuwe regenpak was bedorven en zei: " Jawel, maar ik heb nu reukloze carbolineum".

.

De oorkonde wordt André Cramer overhandigd d.oor de heer A.J. de Kt»ting, ttuldirecteur van De Hollandsche Molen en bestuurslid en het moleng,iftcnlitnds. (.litttt:
Tersteeg).

Stichtingskantoor in slaapkamer
Een echte 'molengek' moet dan ook niet gezocht worden achter de pers(x)n Crarner. Of
het moet al ziin dat hij thuis een slaapkamer omtoverde tot secretariaatskantoor van de
stichting. Maar dat gebeurde noodgedwongen omdat de Provincie zich onttrok aan ver-

32

JJ

antwoordelijkheden op het gebied van molenbehoud en molenzorg. Dat zou het verantwoordelijk bestuur van de provincie eigenlijk met het schaamrood op de kaken moeten
doen want in feite werd openlijk afstand gedaan van 'een kind uit het verleden'.
Gedeputeerde Staten had immers in l97O besloten tot oprichting van De Fryske Mole als
opvolger van de Friese Molencommissie!
Ooit hoorde de molenzorg hier thuis op het provinciehuis en daar begon voor André
Cramer dan ook het molenwerk. Twee jaar na de oprichting van de stichting werd hij in
1972 als financieel man bij de waterschappen door monumentenman Stallinga gevraagd
om " in de tijd van de baas" penningmeester van de stichting De Fryske Mole te worden.
Van molens had hij nauwelijks verstand, maar het baantje trok hem wel, " omdat je dan
regelmatig naar buiten kon gaan." Zo begon het dus allemaal met drie uur per week,
maar die tijd werd in de praktijk meermalen overschreden.
Toen Stallinga zich terugtrok kreeg Cramer de dubbelfunctie van secretaris en penningmeester. En dat van een stichting die met meer dan veertig molens tot de grootste der
wereld gerekend mag worden. Voorwaar geen kleinigheid. Gelukkig kwam er hulp in de
persoon van Gerard ter Haar die de financiën voor zijn rekening ging nemen. Toen
Cramer op I april 1996 van de VUT-regeling gebruik maakte, was het tevens gedaan met
de genoten faciliteiten ten provinciehuize. De kinderen waren echter het huis uit en een
slaapkamer kon worden vrijgemaakt en werd vervolgens ingericht als kantoor. "Ik kan
dus wel zeggen dat we de enige (molen)stichting ter wereld zijn die tussen de bedden
staat", gÍapt hij. Gelukkig prijst hij zich met het feit dat er een tweede secretaris (met
molenliefde) kon worden aangetrokken in de persoon van Sjerp de Jong. Een ander positief punt is het plan om te komen tot een Steunpunt Monumentetzorg waarin verschillende organisaties op het gebied van monumentenbelangen onderdak zal worden geboden.
Dan zal De Fryske Mole graag gebruik van de aangeboden ruimte maken en kan de
slaapkamer weer worden ontruimd.

stichting ondervindt hierbij waardering en dat heeft een mens op z'n tijd nodig Itictwalt'.
Echt gecharmeerd is Cramer echter niet van een aantal Friese gemeenten dic skrrtlig
omgaan met het molenbezit en in de strijd voor behoud geen bijdragen wenscn tc lcvr-'rctt.
Een bezoek aan zo'n gemeente behoort tot de minst leuke ervaringen die Cranrcr hi.i tlc
stichting heeft meegemaakt. Deprimerend eigenlijk, maar z'n realtiveringsvcrnrogcr) zcgl
hem dan al gauw dat er gelukkig ook anderen z11ndie wel hartverwarmend stcun hictlcrt.

Molenmakers
De samenwerking met de molenmakers is ook een punt waarover met grote tevredenheid
gesproken wordt. De provincie is keurig verdeeld en elke molenmaker heeft een kwart
van de molens die eigendom van de stichting zljn in onderhoud. Voor de werkende
molens kan elk jaar voor zo'n 7000 gulden verspijkerd worden terwijl de molens die door
omstandigheden niet kunnen draaien het met 4000 gulden moeten doen. Aan de hand van
een offerte, opgemaakt naar aanleiding van een schouwdag, wordt het budget zo goed
mogelijk benut. Daarbij wordt, naar de molenmakers toe, de nodige souplesse gehanteerd
waar het gaat om de tijdsinvulling. Een systeem dat al jarenlang naar grote tevredenheid
werkt.
Anderzijds is Cramer nooit te beroerd geweest om de benodigde centen bij wijze van
spreken tot achter de gordijnen weg te halen. Vaak gebeurde dat ook met takt in de sfeer
vaÍt "ouwe jongens krentenbrood". Vroeger was het trouwens eenvoudiger om ergens
"iets te regelen". Tegenwoordig dienje de zaak pedect voor elkaar te hebben en is het
van groot belangje relaties te onderhouden, zowel formeel als ook informeel. Deze meer
zakelijke benadering legt de stichting ook geen windeieren. De Fryske Mole wordt als
een serieuze partner gezien in het streven om het Friese landschap te beschermen. De

Bullemolen
En als het echt even tegenzit is er altijd nog de Bullemolen bij Lekkum. Mct cctr liissc
Friese wind in de haren beent hij op laarzen door de prachtige polder natr zijrt tttolcrt.
Dan kruit hij het gevlucht op de wind, licht de vang en geniet met volle teugctt vitrt tlc
malende molen die bruisend en schuimend het water verzet. Heerlijk ont z«r irt dc vri.jc
natuur te mogen genieten van een brok geschiedenis en van een brok molenntitkcrsvcr
nuft. En dan te bedenken dat men deze wijdheid wil opofferen aan stadsuithreitlittg. McÍ
het dorp is Cramer hicr taliekant tegen en hij laat dat merken ook. Bestuurtlcrs zi.irr al
eens wezen kijken. Met glinsterende pretoogjes heeft hij al laten weten dat dc hcschikhare bouwgrond t.z.t. wel eens heel erg duur kan worden als de molenbeschcnttittgszottc
via de rechter wordt aÍgcdwongen. "Laat ze maar komen, we fiin er kluur rrrpr", klittkl
het strijdlustig. VernuÍi cn volharding ja. Het is hem niet vreemd en daanrnr txrk lrccli hct
"Molengiftenfbnds voor Vernuft en Volharding" er goed aan gedaan dczc sytrrpatltickc
strijder in het zonnetje te zetten. Dat gebeurde op de in maart jongstleden gchoutlcrt.ilarvergadering van de Hollandsche Molen in Amsterdam.

Koninklij ke onderscheiding
voor de Groninger
molenstrijder W.O. Bakker die een
poldermolen redde voor Buitenpost
De Nationale Molendag had voor de 76-jarige molenbestuurder en -archivaris W.O.
Bakker uit Harkstede een wel heel bijzondere start. In het bijzijn van Íarnilic cn rn«rlcrr-

vrienden werden hem de versierselen opgespeld behorend bij dc Koninkli.ikc
Onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Al op tien- à elfjarige teeftijd was hij in de ban gekomen van alles wat nrel In()lcns tc
maken heeft. Hij bekleedde belangrijke bestuurlijke functies bij De Hollandschc Molcn
en in het Groninger molenleven. Als documentalist heeft hij uniek tirtomateriaal vergaard, want al vrij spoedig ging hij met het fototoestel op pad om de molenglorie en het
verval vast te leggen. Ook in het Friesland van na de oorlog was hij veelvuldig op molen-
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Restautatue molens Burum en

Munnekezil afgesloten
Op l0 september 1998 werd officieel begonnen met de restauratie van koren- en pclmolen Windlust te Burum en korenmolen Rust Roest te Munnekezijl.
Beide molens waren enkele jaren eerder door de gemeente Kollumerland c.a. aangckocht van de particuliere eigenaren. De gemeente had ze vervolgens overgedragcn
aan de Monumentenstichting Kollumerland en Nieuwkruisland.
Het bestuur van dc stichting slaagde er gelukkig al spoedig in voldoende financiijlc bi.idragen te verkrijgen van het rijk, de provincie Fryslàn en de gemeente Kollumcrland c.a.
De restauratie van dc rnolcns werd opgedragen aan de molenmakers die ook ccrdcr vtxtr
de particuliere e igcnarcn hct onderhoud hadden uitgevoerd. Voor de molen in llurttltt was
dat fa. Dunning te Atkrrp, voor de molen in Munnekezijl Doornbosch BV evcnccns tc
Adorp. De beide nxrlcnrnakers hebben in 1998 en 1999, omdat zij ook andcrc opdt'achtcn
hadden, niet continu aan dc molens kunnen werken. Daardoor konden de wcrkzatrtthcden
pas eind 1999/begin 2{XX) worden opgeleverd. Enkele onderdelen van het wcrk kwatttcrt
pas onlangs klaar.

.

De loco-burgemeesterfeliciteert

de heer en m(vr()Ltw Bukkcr. (.fiilo Dick Bunskoeke).

pad. Z'n omvangrijke archief heefï tevens he langrilke diensten gedaan bij het samenstellen van molenpublicaties over Friese molcns. V«xrr De Utskoat heeft hij in het verleden
eveneens bijdragen geleverd.
Bakker bezit een encyclopedische nrolcnkcnnis dic hij altijd met menigeen heeft gedeeld.
In het thuisbrengen van onbekentle molenlirto's is hij een kei en bijna had hij daarmee
zelfs landelijke bekendheid via de televisie gekregen. Jammer dat dat niet doorging, maar
Bakker had nu eenmaal z'n principes en wenste die niet opzij te zetten voor Jos Brink en
z'n kompanen.
Maar z'n meest opvallende actie voor molenbehoud is toch wel het redden van een heuse

molen die thans in Buitenpost staat. Toen

in

1952 de molen van de Groninger

Borgslooterpolder gesloopt moest worden, kocht Bakker hem voor Í 200,- en sloeg de
onderdelen vervolgens op in zijn boerenkapschuur. In dejaren 1958/1959 herrees de poldermolen in Buitenpost door toedoen van molenmaker Auke de Roos uit Leeuwarden.

Zo bleek het moeilijk tc zijn om een rietdekker naar Burum te halen. In Munnckczi.il
kwam men na dc rcstiluratic tot de vervelende ontdekking dat één van de maalstcnctt stttk
gevroren was. Maar allc leed is nu geleden en de molens staan er weer goed bi.l.

Bijzonderheden
De molen Windlust in Burum is, met een bouwjaar var' 178'l , één van de oudstc in de
provincie. De molen beschikt over twee maalstoelen. Het aanwezige pelwcrk is nict
gerestaureerd. Er werdcn twce nieuwe roeden aangebracht, elk weer met een stt'(x)tlliinbekleding volgens systccm Dekker. Ook de zelfzwichting werd hersteld.
Korenmolen Rust Roest in Munnekezijl is gebouwd in 1856. De molen heeíi één ruaalstoel op windkracht en één met aandrijving door een Samofa dieselmotor. Vrijwilligcrs
hebben de dieselmotor al weer in orde gebracht. Ook over de riemaandrijving naar de
maalstoel zullen zij zich nog ontfermen. Een bijzonderheid bij deze molen is dat de stichting geen eigenaar is van de ondergrond. Op deze grond is bij de bouw van de nrolen ccn
zogenaamd beklemrecht gevestigd, een constructie die in de provincie Groningcn, in hct
bijzonder bij boerderijen, meer voorkomt.

Uitgebreid heeft Popke Timmermans hier al een Knipseldoosbijdrage aan gewijd
(nummer 62).
De feestelijke bijeenkomst, zowat onder de schaduw van de korenmolen van Harkstede,
was voor de heer en mevrouw Bakker een ware verrassing. Het is goed geweest dat de
Slochter Molenstichting zich sterk heeft gemaakt voor deze zeer verdiende onderscheiding. Op deze plaats nogmaals onze hartelijke gelukwens.

(GDw)

Molenfeest
Op 6 mei j.l. werd de restauratie van beide molens afgesloten in Munnekczi.il. Dc genodigden kwamen samen in dorpshuis De Schans waaÍ ze welkom werden geheten door
voorzitter E. Zuidersma van de plaatselijke beheerscommissie. Na een wandeling naar dc

molen werd de vang gelicht door de heer P. Visser, voorzitter van dc stichting, en
mevrouw A. Sikkens-Zuidema, de echtgenote van de laatste eigenaar en mglenaar.
Vervolgens lieten kinderen van de plaatselijke basisschool ballonnen op. Nadat het gezel-

-t F,
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schap terug was in het dorpshuis, werd daar nog het wrxrrd gevoerd door de heer Visser
die het belang voor de dorpen van het instandhouden van monumenten beklemtoonde.
De heer A.P. Soldaat, lid van de beheerscommissie en schrxrnztxrn van de laatste molenaar, gaf een overzicht van de geschiedenis van de molen. Dc hccr H. Boschma, voorzitter van stichting De Fryske Mole, wenste de monumentenstichting gcluk cn wees op de
noodzaak van regelmatig onderhoud. Hoewel hiermee beide rnolcns ol'l'icieel weer in
gebruik waren genomen, werd daarna ook in Burum de vang van Wintllust nog door de
heer Visser, samen met de vorige eigenaren (de gebroeders Brcnrcr), gclicht. Hct was de
bedoeling dat dit zou gebeuren tegelijk met de ingebruikname van ccn in l"'ulton, Illinois
(VS), gebouwde molen maar omdat de beloofde beeldverbinding tc tluur hleck, was dit
onderdeel iets minder spectaculair dan sommigen hadden verwacht. I)c ltestvrcugde in
Burum was er niet minder om. Voor beide molens is een aantal vlijwilligcls in oplciding
om als vrijwillig molenaar te kunnen functioneren. Zij zijn nu al, «rnt.lcr lciding van hun

Monume ntale molens moeten

leermeesters, regelmatig op de molens werkzaam.
Tot slot: de restauratie van Windlust in Burum kostte ongeveer
in Munnekezijl was met ongeveer 250.000,- iets goedkoper.

.1

4(X).(XX), .
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Het nationale monument bij uitstek - de Hollandse windmolen - wordt ernstig
bedreigd door ccn stcrke toename van het aantal molenbranden in de afgelopen
jaren. In veel gcvallcn is hrandstichting of vandalisme de oorzaak: zallnet bekende
Nederland-Molenland plaats moeten maken voor Nederland: molenbrand'?

Sprinklers in molcns
Een aantal instarrliers crr overheden wil het zover niet laten komen en heeft haar krachten
en kennis gehunrlckl irr hct pilot-project "Sprinklers in molens", dat werd uitgevoerd in
de Friese gcnrccnlc I)ongcradcel.
Twee molens vtn rlc Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel werden voorzien van
brandbeveiligings- ol sprirrklcrinstallaties. Het gaat om de koren- en pelmolen .De Hoop
te Dokkunr cn poklt'rrrrolcn De Hantumermolen in het Hantumerleech bij Hantum. Het
Ministeric van Onrlclwi.is. ('ultuur en Wetenschappen tekende voor de financiering van
het project, wlrlr-rncc ccn bcdrag van een kleine vier ton gemoeid was.
Op dinsdag 2-l rrrci w.^nl lrct eindverslag en een bijbehorende videofilm door de directeur
van de Ri.ikstlicnst vrxrr tlc Monumentenzorg, de heer Fons Asselbergs, gepresenteerd
aan de voorzitstcr vln tlc Raad van Cultuur, mevrouw Winnie Sorgdrager, waarna beiden
het project gczarrrcrr I i ik al.sloten.

Ilust Roest

/

I

. Het opnieuw in gebruik nemen van molen

Rust Roest te

Munnekezijl (fotopersbureau

Roelof Stroetinga, Burum).

J. Boersma

beveiligd worden met
s prinklerin stallatie s

Onvervangbare waardc
Molens zijn onzc rrationalc monumenten bij uitstek en hebben een onvervangbare waarde
in het Nederlandsc cultuurlantlschap. De schrik van elke molenaar en molenlieÍhebber is
dan ook een nr«rlcnbrand: vuur richt onherstelbare schade aan in de zo brandbare molens.
Molens zijn nict allccn d«xrr hun bouw en ligging zeer brandbare objecten, maar molenbranden zijn voor dc brandweer ook zeer moeilijk en gevaarlijk om te bestrijden.
Gemiddeld gaat in Netlerland anderhalve molen per jaar verloren door brand, wat op een
bestand van ongevccr duizend molens hoog te noemen valt. In de afgelopen drie jaren
zijn echter al zo'n negen molens door brand getroffen! Dit grote aantal branden noopt tot
maatregelen in de preventieve en repressieve sfeer. Hiervoor zijn plannen ontwikkeld
door de Werkgroep Risicobeheer van Molens, met vertegenwoordigers uit o.a. de
Vereniging De Hollandsche Molen, de verzekeringsbranche en de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Als één van de repressieve maatregelen ziet de werkgroep het aanleggen van brandbeveiligings- of sprinklerinstallaties in molens.
Sprinklers in molens
Hiervoor werd het pilot-project "Sprinklers in molens" opgezet, waarbij werd geëxperimenteerd met de nieuwste technieken op het gebied van brandbeveiliging in monumenta-
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le molens, zodat molenbranden van binnen uit bestreden kunnen worden en monumentale
onderdelen van de molens gespaard kunnen blijven. Een zo snel mogelijke branddetectie
en effectieve bestrijding van molenbrand waren de speerpunten in dit experiment.

Een herinnering aan de
Friese molenaarsdag

In de molen De Hoop in Dokkum is een

zogenaamde A-installatie

of

automatische

sprinklerinstallatie aangelegd. Deze installatie houdt de schade aan de monumentale
molen bij brand zo beperkt mogelijk door water uit een reservoir of bluswaterbron te
sproeien tot de brandweer gearriveerd is. In de Hantumermolen werd een B-installatie of
niet-automatisch blusleidingnet aangebracht met brandmelders. Deze installatie is een
hulpmiddel voor de brandweer en is bedoeld om vooral de hooÍddraagconstructie van de
molen te behouden. Momenteel zijn er nauwelijks sprinklerinstallaties in molens te vinden. De voornaamste redenen hiervoor zijn de (relatief zeer hoge) kosten en het ontbreken van de nodige kennis: er bestaan bijvoorbeeld geen voorschriften en bij iedere nieuwe installatie moet het wiel opnieuw uitgevonden worden. Het project moet daarom een
uitstralingseffect en voorbeeldfunctie hebben en een aanzet geven tot het toepassen van
veel meer brandbeveiligingsinstallaties in molens.

Sinds enkele jaren hecÍt het Gild Fryske Mounders de Friese molenaarsdag in het
leven geroepen om molenaars bij elkaar in de molenkeuken te laten kijken. Dit jaar
was de noord<xrst hrrck van de provincie aangewezen voor kijklustige 'molengek-

ken'.
Er stond maar wcirrig wintl. 's Morgens was het mistig, maar in de loop van de nriddag
priemde de zon s«rrrrs wat t.ltxrr het wolkendek heen. De Olifant van Burdaard lukt hct

Moleneigenaren

Alle moleneigenaren in Nederland, zo'n 600 gemeentelijke- en provinciale

overheden,

stichtingen, instanties en particulieren, krijgen het projectverslag en de bijbehorende
videofilm gratis toegezonden. Aan de hand van praktische tips en aanwijzingen in het
eindverslag, kan een plan gemaakt worden voor de brandpreventie en -beveiliging van
elke molen. Naast de moleneigenaars zijn natuurlijk ook overheden en brandweerinstanties geïnteresseerd in de resultaten van het project, die op grote schaal bekend moeten
worden gemaakt in Nederland.

Het uiteindelijke doel van het project is een bijdrage te leveren aan het behoud van
monurnentale molens in Nederland, door het voorkomen van molenbranden of door
de schade aan molens door brand tot een minimum te beperken.
In ons volgende nummer hopen we terug te komen op het boek "Sprinklers in molens,
brandpreventie en -bestrijding in monumentale molens."

Voor inlichtingen
Rijksdienst voor de Monumente nzorg - afdeling Voorlichting - Zerst
Theo van Oeffelt - hoofd communicatie
tel 030- 6983415
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel - SPRINKLERS IN MOLENS
Warner B. Banga - project-coördinator

Zurderbolwerk I 15 Dokkum
teUfax 05 19 - 29 21 39

De Jislutner molen liep buitengewoon zwaar. Wat een verschil rnet twintig jaar geleden toen molenuar De Vries de molen liet 'jakkeren'. Marten Lootsmu hielp de molen
een stevig huntlje z,odat de .filmers onder de bezoekers een malende molen voor het
nagesluc'ht konden vastleggen.Wij kiekten Marten terwijl hij bezi{< was met z'n zware
klus.
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zelfs om onder het toeziend oog van een grote groep Groningers water uit te slaan.
Terpstra genoot en Jan Wiist, die hier ooit als vrijwilliger was begonnen, kon z'n geluk
niet op en verhaalde honderduit tijdens zijn rondleiding door de molen. Ook een groep

Op dit soort dagen krijg je publiek dat normaliter nooit in een molen konrt. Dat is mooi,
ook daar is een molendag voor bedoeld. Een presentatie aan het publiek van hoe belastinggeld wordt besteed aan monumentenzorg en in dit geval specifiek aan ntolenbehoud.
Wat opviel was dat eigenlijk iedere bezoeker de molen "mooi" vond. Natuurliik vindcn
ook wij molens mooi, nraar dat is toch niet hét (enige) criterium voor een ingcwi.idc. Dic
kijkt daarnaast vooral naar wat kenmerkend is voor een bepaald molentypc ol'cen
bepaald exemplaar daarvan.

Drenten kwam nog buurten.

"Al met al een zeer geslaagde dag, de Friese molenaarsdag. Ik denk niet dat "De
Volharding" al eens eerder zoveel bezoekers mocht verwelkomen. Het leuke aan 7o'n dag

je steeds weer nieuwe molengekken leert kennen. Of je komt mensen tegen met wie
een hele tijd niet hebt gesproken. De laatste nieuwtjes worden uitgewisseld en aan
het einde van zo'n dag keer je met een voldaan gevoel, een stapel folders en ansichtkaarten en een Drents brood weer huiswaarts. Kortom Zeer de moeite waard!"
is dat

je al

Met die woorden omschreef Mark Ravesloot de Friese molenaarsdag van 8 april j.l. op
het bijzondere molentje bij Jislum. Ooit was dit het eerste molenbezit van de stichting De
Fryske Mole. In de zomer van 1980 brachten we tle toen S0-jarige molenaar De Vries een
bezoek en de herinneringen daaraan hebben we in nummer 2l van De Utskoat vastgelegd. Twintig jaar later waren we opnieuw op de bijzondere rnolepöle waar molenaar
Marten Lootsma ons de werking van het inmalen uit de doeken deed. Vooral onze
Brabantse molenvrienden, die speciaal voor deze molenaarsdag naar het hoge noorden
waren afgereisd, genoten zichtbaar. Alles werd secuur met de (infrarood)camera met visheye-lens vastgelegd. Zelfs in de afwateringsbuis werd gefilmd, languit liggend in het
gras.

Zo is Deelsmolen dc cnigc overgebleven Friese veenpoldermolen die nog geheel authcntiek en maalvaardig is. Dcclsmolen gooit door zijn grootste kenmerk, de inwendige nrolenaarswoning, hogc ogcn hii het publiek dat op zoek is naar "mooie" nostalgische plckjcs.
Het romantiserendc dat tlcze molenaarswoning in zich heeft spreekt veel menscn aan.
Men kwalificeert dat zondcr uitzondering als "mooi" of "leuk".
De vraag die jc kan stcllcn luidt: "is die woning in Deelsmolen nu echt zo leuk'1"
Een betere omschrijving v«rlgens mij is dat de inpandige woning kenmerkend is voor cen
Friese veenpolderrnolcn. M<xri en leuk zijn immers maar smaakgebonden antwoordcn op
de vraag: "wat vintl .jc crvan'?

Ruim 200 bezockcrs op tlcz.clÍde dag betekende voor de l4O jaar oude molen s()nls ccn
volle bak.
Bemhard lJskcs, l)opkc 'firnrncrmans en ik kunnen dan ook terug zien op een gcslaagde
molendag.

Tijd om nog andere molens te bezoeken had ik niet meer, want het liep al tegen zessen
toen ik Jislum verliet. In Burdaard stond De Zwaluw al een poosje stil en ook de Victor
van Wanswerd draaide niet meer. (GDW)

Kenmerkend mooi
De Nationale Molendag 2000 is voor Deelsmolen of Grevensmolen te Yegelinsoord
een mooie dag geweest. Niet alleen het weer was mooi te noemen.

Deze molendag ttxrntlc nllar weer eens aan dat molens bij een speciaal evencmcnt vcel
belangstelling ontvangcn. Vooral als het bezoek aan een molen gecombineerd kan worden met een andcrc irclivilcil.
Niet alleen het publick dat molens "mooi" vindt geeft behoud ervan draagvlak. Vrxrral
het gegeven dat bijna ictlcr exemplaar zijn eigen kenmerkendheden heeft maakt nrolcns
interessant. Tijdkxrs cn nict direct afhankelijk van de persoonsgebonden smaak, maar

met meestal een kenmerkcnde betekenis voor doorgaans streekgebonden vnregere srriaal-maatschappelijke cn tcchnische behoeften en ontwikkelingen.

Een nationale molendag is in de toekomst wellicht een mooie gelegenheid voor nog
meer aandacht op dit vlak voor een breed publiek.

Door een langs de molen uitgezette fietsroute van de VVV kwamen veel mensen voorbij.
Aangezien de deelnemers bij de molen een stempel dienden af te halèn kreeg de molen
een recordaantal bezoekers te verwerken. Daamaast kwam nog een klein aantal bezoekers per auto. Veel bezoekers dus. Dat is mooi. Daar is de lange traditie van molendagen
immers voor bedoeld. Op één dag ruim 200 mensen op een in het vrije veld staande poldermolen waar normaal bijna niemand langs fietst.
De weersgesteldheid was niet alleen mooi voor zonaanbidders. De oost- tot zuidoostenwind was sterk genoeg om het noodzakelijk te maken dat de inlaat van het rondmaalcircuit gedurende deze dag ruimschoots open moest staan. De vijzel lustte door het redelijke
windje een aardige slok water, vandaar. Voor de fietsers waaide het gelukkig ook weer
geen halve storm, zodat ook zij tevreden konden zijn.

Frank Terpstra
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Nationale molendag op de
Geeuwpoldermolen

zodat die lekker soepel zouden lopen. De molen werd zo'n lll(I'getlraaitl orn lrcrn goctl
op de wind te zetÍen. Dat eenmaal gedaan, was het tijd voor de zcilcn. Schitlcrcndc nicuw
uitziende zeilen werden voorgelegd. De zeilen worden ook stcetls wccr in rlc rnolen
opgehangen als men klaar is met draaien en niet, zoals bij andere rnolcrrs. irr dc wiekcn
gevlochten. Zo blijven ze dus ook als nieuw. Alles was gedaan om dc rnolcrr tc kunncn
laten draaien. Dat gebeurde dus ook. De trekvang los en draaien (malen) rnaar. ()ndcr hct
genot van een natje en een droogje genoten we van de uit de 19e eeuw dalcrcrrtlc ruolcrr
die als een tierelier draaide. De molen draaide zo snel dat het water eruit sprxrt. I lct walcr
dat wordt uitgemalen, wordt geloosd op het Prinses Margrietkanaal. De vijzcl hcclt cr tlc
hele dag op gestaan en er is dus ook de hele dag echt gemalen. Je zag het peil van dc 1.xrlder echt dalen. Dat kornt natuurlijk ook omdat de polder niet van een hccl crg gr()te
omvang is. De spinnckop die er keurig onderhouden uitziet, zowel het intclicur als hct
exterieur, had dus totaal gccn moeite om vele duizenden liters water uit tc malcn. Op ecn
gegeven moment was cr zoveel water uit de polder verdwenen dat er eerst wccr cven wat
water in terug lrx)est krpen. Schuifje in het Prinses Margriet kanaal open en klaar was

Opl3 mei was het dan toch eindelijk zover: een keer naar de molen bij mijn woonplaats,
nl. de Geeuwpoldermolen te Oppenhuizen/Uitwellingerga. De spinnekop, staande aan het
Prinses Margrietkanaal, zou op Nationale Molendag waarschijnlijk wel draaien. Maar
l00%o zeker was ik er toch niet van cn dc avond vrxlraÍgaand aan de nationale molendag
ben ik even op bezoek gegaan bij m«rlcnaar Dc Jong die bij mij in de straat woont. De
Jong werkt bij het waterschap en ntaalt nornraal altijd met de windmotoren die in dezelÍ'de polder staan.

De windmotoren zijn zijn werk en dc spinnckop is zijn hobby. De Jong is vrijwillig
molenaar geworden toen de molen in 1987/tltt gehcel gcrestaureerd werd en op 15 juni
1988 weer geheel in gebruik werd gesteld. Omdat de spinnekopmolen op een eilandje
staat, en dus niet zonder boot(e) te bereiken is, vroeg ik hem of ik met hem mee mocht
varen en daar dan de dag samen met hem door mocht brengen. Hij vond het een prima
idee en ik zou de volgende dag om half elf bij hem zijn.
Ik was klokslag half elf bij hem en een paar minuten later voeren we al naar de molen.
Koffie en broodjes mee en natuurlijk niet te vergeten het fototoestel!
Het was schitterend weer, het zonnetje scheen en het was rond de 30" C.
Gelukkig stond er een stevige wind. De molenaar vette eerst de vijzel en de as wat in

Kees.

Aan het eind van tlc rriddag ging de wind wat liggen en kwam de molen ook op he:paaltlc
momenten stil tc stlarr. Dc rnolen die een vlucht heeft van een dikke twaall' rlctcr hccli
en Oudhollands «rpgchckt is, kreeg moeite om de wieken rond te krijgen. Dc nlrlcn dic
nog in een ongcrcpt landschap staat heeft werkelijk geen enkele hinder van h«rnrcn,
gebouwen etcetera, alhtrcwel dat vre§elijke industrieterrein van Sneek wel stectls tlichtcrbij komt...... C)rndat dc nrolen dus steeds langzamerbegon te draaien en hct inrniddcls
ook al na zessen was, werd besloten om er mee op te houden. Het einde van ccn prachtige dag was in zicht. De molen die op een werkelijk schitterende plaats staat wcrd die dag
niet veel bezocht: cr kwam slechts een handjevol mensen een kijkje nemen. Jar»rncr vrxrr
zo'n mooie en bedrijf.svaardige molen.

Ik wil via deze weg meneer De Jong nog een keer bedanken voor de mooic dag. Bcn

<Iag

die zeker voor herhaling vatbaar is.
Ruurd Jakob Nauta
P.S. We kregen nog een fraai verslag van deze dag. Dat plaatsen wc in het volgende
nummer.

' De

Geeuwpoldermolen malend met volle zeilen op de Nationale Molendag (foto R.J.
Nauta).
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Draaiurenove tzucht 1999

95,97 % vooruit, "de Ypeymolen van Ryptsjerk verdubbelde ruirn nrct 140 %,. terwijl "dc
Phenix" van Marrum 233,33 lo aan het totaalzag toegevoegd. Abs«rlutc toppcr in tlczc
categorie is echter "De Groene Molen" te Joure die als een korncct rrrct lo.l7.-5 %,

Simon Jellema stuurde het provinciale draaiurenoverzicht in en dat geeft weer veel stoÍ'
tot nadenken. Het aantal inzenders is gestegen en Simon hoopt dat het ooit nog eens l(X)
procent wordt. In de top vier van de koren- en industriemolens wist beroepsmolenaar
Cees Notenboom met zijn alleraardigste koren- en pelmolen "'t Lam" van Woudsend de
bovenste plaats te bereiken na vorig jaar te zijn blijven steken op de eervolle tweede
plaats. Nu is die tweede plaats weggelegd voor de samensteller van de lijst, houtzager

omhoog knalde.
In deze beoordeling is alleen gerekend met molens die ook vorig jaar in dc li.jst llnwczig
waren. Immers alleen dan is een vergelijking te maken. We zijn benieuwd hrrc tlc rcsultaten in ons jubileumjaar zullen zijn. Maar daarvoor moeten we wachten kÍ volgcrxl .juar.
We zijn benieuwd. Maar nu eerst het overzicht. Voor de goede orde verrncldcn wc n()g
dat molens die in dc bcide afgelopen jaren niet zijn doorgegeven of een nulscorc htrltlcn,
zijn weggelaten ten behoeve van de overzichtelijkheid. We spreken met inz-endcr Sinxrrr
Jellema de hoop uit dat we volgend jaar weer meer molens in de lijst kunncn lcgcrrkomen. U wilt toch nict ontbreken? (GDW)

Jellema van zaagmolen "De Rat" te lJlst dic hicrmee ook al een nummer hoger scoort dan
vorig jaar. Molenaar Broekema van de Dokkunter koren- en pelmolen "Zeldenrust" moet
zijn eerste plaats vemrilen voor de derde plaats. Opvallende nieuwkomer in de top vier is
de Heerenveense korenmolen "Welgelcgcn" ltret nxrlenaar Piet Hofkamp op vier.
Verschuivingen zijn er ook bij de poldcrmolcns, <xrk al liggcn de urentotalen erg dicht bij
elkaar. Opvallende nummer I is "De Babuurstermolen" van Tjcrkwcrd nret molenaar Pier
Zljsling, op de voet gevolgd door "De Hantumermolen" met molenaar Visscr. C)p dc
derde plaats vinden we de Lollumer molen "Meerswal" waar Durk Posthumus het vang-

touw in handen heeft en z'n vader voorbij is gestreefd. Op vier vinden "De

Molen
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De molenaars Pier Zijsling (links) en Cees Posthuma (rechts) wisten met hun
Babuurstermolen de hoogste score bij de poldermolens te behalen.
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Huinsermolen" met m0nder Posthumus, die vorig jaar nog op de bovenste plaats stond.
Met name in de lagere regionen is het interessant om te kijken naar de procentueel grootste stijgers. "Dorus Mooltsje" te Oudega steeg 77,08 7o, "De Eendracht" van Anjum ging
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Mole't lam, Woudsend
Voor (biologische) granen en
graanproducten.
Geopend:
Zaterdag van 10.00 uur - 17.00 uur.
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Kort Fries Molennieuws
De nummers voor de nieuwtjes verwijzen naar de inventarisatie vur, " Iiriese
Molens". Een nummer met (*) verwijst naar het boek "De Windmotor als poldergemaal in Friesland". Bijdragen voor deze rubriek graag schriJ'telijk aan de
redactie of via E-mail g.d.wijnja@hccnet.nl

67. Volgens et:n kritntenberichtje is de brandbeveiliging van korenmolen "l)c: Iloop"
van Sumar nict optimaal. Opmerkelijk is het dat het jaarverslag rnclrlt tlut ccrr
sprinklerinstallatie geen zin heeft "want als die in werking treedt, i,s het yttrtr tlc
molen 7.((r vr(t(tr,\('ltijnlijk al te laat, maar er zijn wel alternatieven". Zo wordt cr
bijvoorbee lcl itattgcdrongen op instructie en informatie omtrent de aanwczige
brandblusscrs. Voor alle duidelijkheid verwij zen we naar het pro jcctvcrslag
"Sprinklcrs irr rrrolcns".

115. Op "'t Latn" in Woudsend wordt druk gewerkt

aan de voltooiing van de pelleri.f
door nrole tuttitkcrs van bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum. Berocpsnrolcnaar
Cees Notctthoorn hceft assistentie van vrijwilliger Anne Hosper. Hospcr hccÍ't
samen nrct Sicrrr .lagcr een askoniabuil vervaardigd. Deze zomer hoopt nrcn dc

restaurittic ctt clc ingebruikname van het molenaarshuis te vieren. Daar kolrrcn wc
in het volgcnrlc nunlmer nader op terug.

,LLEMA
M@LENts@UW
De vakman voor al uw onderhoud en restauraties

'

Cees Notenboom en Anne Hosper samen aan de rand van de groep vun de nieuwe pelCees haalde met zijn molen in het afgelopen jaar de hoogste draaiurenscore van

lerii.

Fryslàn.
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120.

De korenmolen van Sloten is tijdens het noodweer van dinsdagavond l6 nrci door'
het oog van de naald gekropen. Hij sloeg in een dikke bui met forse uitschictcrs
door de stalen bandvang nadat de pal het had begeven. Hij scheurde tevcrrs tlc
bliksemafleider los.
De buren waren er snel bij en vrijwillig molenaar Lolle Poepjes was ook binrrerr
twee minuten ter plekke. Met vereende krachten werd de molen op dc wirrtl
gekruid waarna het leed was geleden.
Je moet er niet aan denken dat deze molen ergens midden in de verlatenheid lrrul
gestaan. Een compliment aan het adres van de accurate redders is hier zekcr olr

ztjn plaats. De mogelijke oorzaak is gelegen in het feit dat een fotograaf vo«rr ccn
huwelijksreportage wellicht de kettingen van de roede loshaakte om zo de bruitlsjurk tegen vettigheid en roest te beschermen.

*10.

De windmotor van de Veenhoop ligt momenteel in gedemonteerde vorm in rlc
werkplaats van aannemer Dijkstra te Sloten. Molenmaker Johannes Kooistnr
meldde ons dat er een nieuwe schroef met schroefbak gemaakt moet worden, tct'wijl er ook een nieuwe fundering moet worden aangebracht.
Tevens staat de roestvrijstalen windroos met toebehoren op het programma voor
de ingrijpende restauratie die ruim drie ton gaat kosten. De windmotor is eigcrrdom van de stichting It Damsh0s en hij wordt herbouwd bij Smalle Ee aan dc
B0tendiken.

De restauratie maakt onderdeel uit van een groter project van It Fryske Gea.
Bijzonder noemt Kooistra de toekomstige bediening: die zal op afstand geregeld
kunnen worden door middel van een centrale computer.

Weer een spinnekoprestant verd\ryenen
Het spinnekopmolenrestant aan de Himpenserdyk te Teerns is afgelopen januari
door een loonbedrijf gesloopt.

Het is het tweede restant dat in dezelfde tijd van de Friese aardbodem verdween. [n
ons vorig nummer meldden we de sloop van de Witte Molen bij Bolsward.
Het restant was Ln zeer slechte staat en stond op de plaats waar thans de nieuwbouwwijk Hempens-Teerns verrij st, aldus inzender Harm en Zw arÍ uit Engwierum.
Het molenrestant is beschreven in De Utskoat onder het kopje Vergeten Restanten
(3) en wel in nummer 84 op bladzijde 28.
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Nötmoune KoartwAld
w.il veel meer actie
SURHUISTERVEEN - Nu de Feanster Moune is geplaatst op de li.ist van
Rijksmonumenten wil men meer activiteiten in, rond en bij de Koartwàtdster Mr»une.
Is er elke zaterdagochtend bij de uit 1864 daterende molen steeds een aantal vriiwilligers die malen met zowel wind- als motorkracht, nu wil men daarnaast prolrcrelr om
geinteresseerde mensen naar de molen te

krijgen.

Als een van de eerstc zakcn wil men proberen de molen ook's avonds in de schijnwcrpcrs;
te plaatsen. Er w«lrrlt in rlczen naar een sponsor gezocht die eventueel de energiekostcn z()u
willen betalen. Hct zou rratuurlijk prachtrg zrjn als het monumentale pronkstuk ook 's
avonds te zien 'z«ru r,i.irr. Hct heefi dan veel, ook voor mensen die er dan langsri.jdcn. Vtxrr
Koartwàld, Surhuizurrr crr Surhuisterveen zou het een herkenningspunt kunnen wordcrr.

Randgebeuren
Het bestuur en dc vri.jwilligc molenaars zouden graag zien,, dat er een activitcitcrrcornn'lissic
komt. Zo'n drie ol'vir:r'kccr per jaar is er een 'randgebeuren' blj en rond de nrolcn. nu wordt
dat steeds d«xrr dc vri.jwilligc rnolenaars geregeld, maar dan komenze niet trrc aarr hun echte
werk. Daarom zijn hct hcstuur cn de molenaars op zoek naar een groepje mcnscn dic willcn
rneehelpen bij het orgiuriscren van speciale activiteiten. De eerste actie in dc nrolcn,op
tweede paasdag, ti.irlcrrs hct Rondje Achtkarspelen, bracht een schitterende expositic van
oude ansichtkaartcn. Ook zal, als het mogelijk is, dit jaar de molen weer w«rrdcrr gcvcrÍcl.
Bij de restauratie is cr v(x)r hct laatst geschilderd en nu is de Koartwàldster Mounc wccr aan
een kwast toe. Ook de Oogst-Molen-feesten worden als specialiteit gezien en dat f'ecst
beleeft dit jaar het eerstc lustrum; Voor het nabijgelegen bedrijventerrein Íungeert dc molen
op open dagen als ecn waar brrcgbeeld en daar wordt de molen natuurlijk nrxlit rnindcr van:
een goede integratie in het buurtlevenzorgt immers ook voor een breed draagvlak!

Aylvapoldermolen op 3juni in
gebruik genomen
Het is toch nog gelukt om de Aylvapolderrnolen op tijd klaar te krijgen. 'Iegenslag was er
echter wel. Allereerst schoot het niks op met het rietdekken en tot overnraat van ramp raakte
rnolenmaker Hugo Landman cloor ziekte zodanig in cle lappenmancl dat cr versterking
sezocht. moest worrlern voor: de alleen overgebleven Iwan Salvercla. C«rllega Durk
Posthurlrus borxl hulp en zo kon hea darr g*heurerr dat de kap eind april op de romp gehesen
w*rcl en cje roecien woensda, l0 mei het aanzien van de molen in Í:rotn mate versterkten"
(!n zatertlag 3 rrrni r,ve,l'rJ de vang gelicht cÍoor minister Annemanc'Jomtsma en tevens u,errJ
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100 jaar Penninga's Molen
Een eeuvv terug zag Auke Penninga, korenmolenaar op de Westersche Molen te
Joure zich genoodzaakt om om te zien naar een vervangende molcn als gevolg van
een vernietigende brand, die in de nacht van 13 op 14 april 1900 aan dr: Schipskxrt
woedde.

'

De molen vlak voor de

fficiële

ingebruikname door de minister.

bij die gelegenheid het eerste exemplaar van het boekje over deze molen uitgereikt. Dat is
geschreven door de journalisten Hinne Bokma en Bouke Boersma. Aangeziendit feesteliikc
gebeuren na sluitingsdatum van ons blad plaats vond, kunt u in het septembernununer e131
uitgebreid verslag hierover verwachten. Ook zullen we dan het boekje nader bespreken.

Zaanse molenjeugd op bezoek

in Fryslàn
Op 22 april jl. heeft een dertigtal jeugdteden van Vereniging De Zaansche Molen
Friesland bezocht. Onder toezicht van jeugdteider Bart Nieuwenhuijs, daarin bijgestaan door enige meereizende ouders, is een drietal molens aangedaan.
Helaas liet de wind het op deze zaterdag goeddeels afweten. Uitsluitend zaagmolen De
in Woudsend kon van een licht briesje gebruik maken. De beide andere bezochtc
molens, Penninga's Molen in Joure en De Skarrenmoune in Scharsterbrug zijn uitgebreid bezichtigd, maar van enige activiteit kon geen hier sprake zljn. Gastheer van de
dag en Zaankanter Bernhard IJskes (13 jaar,jeugdlidZaansche Molen en vrijwilliger «rp
Penninga's Molen), bood z'n evenoude collega's de gelegenheid om gezamenlijk
Penninga's Molen in te halen en De Skarrenmoune in het zetl te zetten. Speciale belangstelling natuurlijk voor de Jouster korenmolen, die tot 1900 in Westzaan als Jongc
Dolfijn door het leven ging. De dag werd ontspannen besloten bij Tjaarda's in
Oranjewoud met speeltuin en verfrissing toe!
H. IJskes
Jager

De Zaanstreek, vanouds dé molenstreek van Nederland, was in die jaren reeds leverancier van menig molen als gevolg van de voortschrijdende industrialiscring en het dientengevolge overbodig worden van een aanmerkelijk deel van de tot dan toe geb ezigde
windmolenindustrieën. Penninga vond een molen van zljn gading in De Jonge Dolfijn te
Westzaan, sinds 1819 pelmolen maar vanaf de bouw in 1695 tot dan toe in gebruik als
grauwpapiermolen. De Heerenveense molenmaker Jelmer Visser wordt belast met de
demontage en daarop volgende herbouw in Joure, waarna tot halverwege de twintiger
jaren actief met De Jonge Wester, inmiddels beter bekend als Penninga's Molen, wordt

52

53

gemalen. Met name het loonwerk voor Meel- en Fouragehandel Cath tc Jr)urc gctlrn'crrtle
de jaren rond de eerste wereldoorlog vormen een uitstekende bron van irrkorrrslt.rr v(x)r

Auke Penninga en schoonzoon Boudewijn van der Werf, die na het ovcrlijtlcrr

En zo meer omtrent
De Zwafie Bruinvisch

v:pr

Penninga in 1920 de zaken voortzet.Halverwege de dertiger jaren komt dc nrolcrr tlt.lini
tief stil te staan en treedt het verval in. Penninga's Molen verwordt tot ccn lrouwvrrl.

waarvan de Rijkscommissie Monumentenzorg in 1948 laat weten geen voorsllurtlt.t' v:r1
herstel te zljn. Het gemeentebestuur van Haskerland, daarin gesteund dogr dc lipicsr.lrt.
Molencommissie, heeft gelet het landschappelijk accent dat de molen aan Joure v(.r
leend, de voorkeur voor handhaving en restauratie. In 1963 komt het Hccnrktrlrtlig
Werkverband Haskerland met een plan van aanpak, dat in 1966 leidt tot oprichtinlt v;ur
Stichting Penninga's Molen, die op haar beurt de molen in 1970 in eigendom vc;wcrlr
en in 1972 gerestaureerd oplevert. Sindsdien wordt Penninga's Molen door vrijwilligcrs
gaande gehouden en functioneert tevens als lesmolen voor aankomende molenaars.

In Ureterp, bij Drachten, staat het molenrestant van korenmolen l)c Zwarte
Bruinvisch, in het Fries Molenboek van 1995 geinventariseerd onder nunrnrer l5l.
Het betreft hier het gemetselde onderachtkant en een deel van het cigcnli.ikr: achtkant, ongeveer ter hoogte van uitbrekers en duisplanken.
Na beperkte onttakcling irr I 925
als gevolg van een rocclbrcuk. is
de molen rond 1950 alge:topt tot
het huidige resti.tnl. Ortrrlat lc:rr

Om niet geheel voorbij te gaan aan 100 jaar Penninga's Molen in Joure, wordt moplcpteel gewerkt aan een historisch overzicht, dat wellicht later in het jaar wordt gepubliceerd. Ook wordt gedacht aan een Zaanexcursie voor betrokkenen met als thema "itt tlr
voetsporen van Auke Penninga" , waarbij het bezoeken van pelmolen Het Prinsenhgl' clr
de voormalige standplaats van De Jonge Dolfijn in Westzaan het hoogtepunt m1lctcrr
gaan vormen. Begin juli wordt Penninga's Molen rn Zaanse feesttooi geplaatst.
Vereniging De Zaansche Molen heeft hiertoe haar mooimakersgoed beschikbaar gestcltt.
hetgeen ongetwijfeld leidt tot een spectaculair schouwspel en een voor Friesland unickc
feestuiting

tijde van de brcuk rcctls

ccn

motormaalderij was bi.igcplaatst
is het niet meer tot hcrstcl gckomen. Vereniging Dc Hollanrlsche
Molen heeft «rrnstrccks 1940 nog

een vergeefsc poging claartoc
ondernomen. ts"grotc koste n
toen Í 5.900,-. [)uarvoor r)l()csiten stelling, staart, schrlrcn cn

!

roeden worden vervaar-digd. Een
Tekst en foto : H. IJskcs

toezegging van f l(X),- vitn de
zljde van De Hollandschc Molen
was dan ook onvold«lcndc orn tof
herstel te komen. Vanwogc het
achterwege blij vcn van onderhoud moest na vcrloop van tijd

Molens van Fryslàn op internet
Staat uw molen(stichting) op internet? Laat het ons weten en we maken een link
vanaf onze homepage naar uw site. Tevens verïnelden we dat in het volgende num-

ook de andere roccl w«lrden
gestreken. De nrolen aan cle

mer van De Utskoat.

Mounestrjitte werd overigens uitsluitend als De M«lunc aangeduid
en nimmer met het welluidender
Zw arte Bruinvisch. Opvolgende

Penninga's Molen Joure:
http /ftrome. hetnet. nU- we sterberg/index.
:

html

eigenaren T.S. Reindersma,

De Hoop Sumar
http ://www.dehoop. it-works. nl
De Rat IJlst
http //www. telegraaf. n1/krant/enverder/venster/reizenl
:

rei

s

.

Diversen/rei

s9 80207

molenderat. html

.

Foto van heÍ ruolenre.stant na de roedhreuk.

molenaar vanaf de bouw in 1872
tot 1910, R.R. van der Leest tot
1924, waarna diens schoonzoon
J.J. Bouma het bedrijf voortzette"

Het molenaarshuis stamt uit de
tiid van Van der Leest en is na bewuste overname overgegaan naar bakker J.D.
()osterbaan.
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te terug te trekken en aldus z'n aandeel in De ZwarÍe Bruinvisch tc gclde: hc:c:l't gcrrr:.urkt.
De in 1842 nieuw gebouwde achtkanter werd op z' n beurt vcrvar)gcn rkx)r' ccr) sloorrrhoutzagerij van gelijke naam, die echter op 17 augustus l8l4 in vl:uruncrl opgirrg.

Foto van het brieJhoofd. Archief J.J. Koeman.

De fabriek werd westelijker en over het spoor, in het verlengde van lrc:t l)upcnlxrtl t:vr:n
ten Noorden van paltrok De Held Jozua, herbouwd. Deze, geheel van lrotrl opgctrokkcrr
zagerrj verbrandde op 2 augustus 1912, waarna een modern stenen pantl vcrrccs, tlrrt in
1969 als gevolg van stadsuitbreiding, letterlijk het veld moest ruimen. Dc uil tlc in lt{(r()
gesloopte paltrok-balkenzager De Ladder Jacobs en bovenkruier De Zwartr: Ilrrrinvisclr
voortgekomen N.V. Stoomzagerij en Houthandel v.h. G. Kamphuijs &.7.ottcn cn'l'h. vrrrr

Loosbroek en Zoon legde ztch oorspronkelijk toe op het zagen vun balkcn uit
De ZwarÍe Bruinvisch was geen molen van hoge leeftijd. Gebouwd in 1842 als vcrv11ger van de op 20 september 1842 verbrandde West-Zaandamse zeskante houtzaagprelcrr
van gelijke naam, was hij ten tijde van de verplaatsing naar Ureterp dertig jaarjong. Z'n
voorganger verschijnt voor het eerst in de assurantieboeken op 16 oktober 1683, w11neer Claes Jacobsz. Knol tot bewust contract toetreedt "voor de houtsagersmoolc tlc
Bruinvisch, waerdigh duysent gulde". Het zal geen grote molen geweest zljn, gelet clc
geringe waarde, ongeveer de helft van een kapitale bovenkruier-houtzaagmolen. Hier z1l
ook de bijnaam "Knol" z'n oorsprong vinden. Een aardige woordspeling op de naam vilr)
de, vermoedelijk, eerste eigenaar. Jonge, kleine karpers werden eertijds aangeduid als
knollen, terwijl een bruinvis tot de veel forsere dolfijnachtigen behoort. Op 6 januari
1757 presenteren Claes Jorisz. Haring en IJsbrant Coning "een hegte, sterke seskantc
balksaagersmoolen genaamd de Zwarte Bruynvis (.) staande en gelegen op het Mecstcr
Cornelispad, enz. "In de wint (= windgeld) f 3,-u, ter veiling. Koper IJsbrant Coning,
voor / 1.800,-. Wellicht dat Haringzich als compagnon uit deze houtzaagnegotie wens-

Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland, nadien ook in geïmporteerd, gczaagtl naaltlhout uit Scandinavië.

Het bedrijf vestigde zich na de verhuizing uit het Westzijderveld in dc Zaantlarnsc
Achtersluispolder en groeide uit tot een toonaangevende importeur en gnlothunrlc'l varr
gezaagd naaldhout. De houtwerven direct ten westen en oosten vaÍr rlc sl)()()r'li.jn
Alkmaar-Amsterdarn zi.jn geheel bebouwd met woningen.
II

. I.lskcs

Molenmodel gezocht
Al geruime tijd is de 87-jarige

mevrou\ry Siderius uit Leeuwarden op zoek nerarr het

model van een poldermolen dat haar oom, de molenmaker Hendrik Westra van
Franeker, ooit heeft gemaakt. Na de oorlog verhuisde dit prachtige modcl naar
Staniastate.
Haar pake was de eveneens welbekende molenmaker Jarich Westra clic in hct rnolcnhuis
woonde naast de grote stenen poldermolen te Zevenhuizen bij Frane kcr. Mcvrouw
Siderius bewaart goede herinneringen aan de keren dat ze hier op bezock kwarn vanuit
het Bildt. Dat ging met paard en wagen over modderwegen en clo«lr talkrze hckkcn die
open en weer dicht gedaan moesten worden. Uiteindelijk arriveerden zc dan bi.i pakc cn
beppe waar altijd veel bedrijvigheid heerste. Er lag eigenlijk altijd wel ce n schnrcl'oÍ'een
molenroede op het erf waarmee pake aan de gang was. Soms lagen er wcl r)lccr.

Naast het woonhuis stond nog een grote timmerschuur waarin de rnolenrnakers de
molenwielen en andere belangrijke onderdelen fabriceerden. Even verderop stond een
loods. Dat was de smederij waarin oom Siebe voor het hete vuur stond onr de metalen
onderdelen voor bijvoorbeeld de molens te smeden. Het oude molenhuis staat er nog
De doorkijk faa! paltrokmolen De Held Jozua is genomen op de standplaats vun ltcl
zagerijcomplex De Zwarte Bruinvisch, waarvan een schamel molenrestant in U retc ryt
het enig tastbare overblijfsel is.

steeds terwijl de timmerschuur enkele jaren geleden is afgebroken waarmee een «luidelijke herinnering aan het roemruchte molenmakersbedrijf verloren ging.
De Westra's hadden in de Friese polderwereld heel wat klandizie en wie daar meer over

wil lezen verwrjzen we naar de Utskoat-special nummer 40 waarin we een gesprek
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publiceerden met wi-jlcn I lc:ntlrik

Reactie op I-Iit de Knipseldoos

Westra Kz..

Maar nu dan iets
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molenmodel.
Het heeft jaren op het bocrcnr.r'l irr
Het Bildt gestaan, maar ol) ccn
gegeven moment verhuisde hct ruurr'
het Fries Museum. Eerst ergcns ()l)
zolder of in een depot en vervolgclrs
naaÍ de "museumuithoÍ'' van
Staniastate te Oentsjerk. Daar ging

het volgens mevrouw Siderius sncl
bergafwaarts.

In het decembernummer van'De Utskoat'stond in de rubriek'Uit clc krripsckloos'
uit 1833. Ik heb een aanvulling op tlc rraanr
P. de Vries. Van hem wordt vermeld, dat hij waarschijnlijk een r«rsolicrnolcn tc
Leeuwarden had. In het kerstnummer van'De Molenaar'van 1982 is ccrr artikcrl
een opsomming van Friese olieslagers

gewijd aan de industriemolens van Leeuwarden en daar vinden we een P. dc Vrics
terug bij molen nr.27: Snuif- en verfmolen, later ook kruitmolen, tensl«rttc olicnlolen 'De Kroon'. P. de Vries liet in 1822 de molen vernieuwen als olicnrolcrr 'l)c
Kroon'; later ( 187 I ) wordt H.K. de Vries als eigenaar genoemd. [n 1904 stoncl dc:
molen er nog, maar niet lang daarna is hij verdwenen. (E. Esselink)

Een molenlieftrebber uit Aldtsjerk,
molenaar Eeuwe de Vries, ontferrn-

de zrch vervolgens over het in dc

Nadere mededeling over
"De Oude Kl aas"

versukkeling geraakte model, knapte

het op en plaatste het weer als een

pronkstuk op z'n erf. Daarover
kwam op 2 september 1919 een
stukje in de Leeuwarder Courant
waarbij de m0nder zo trots als eerr

pauw naast de met volle zeilen

bespannen spinnekop staat.

In nummer 92 van december 1998 (pagina 38) stond een artikel van de heer Essclink
over "De Vlijt' te Diever en "De Oude Klaas". Een tijdje geleden vond ik in de rekcningen van "De Lemsterpolder" over het dienstjaar 188111882 het volgende onder het
hoofdstuk: Buitengewone ontvangsten.

Zodoende kreeg het Fries Museunr

er lucht van en eiste ze het model

Het molenmodel voor huis met Tjitske en
Sytske

iru

hun zondagse kleren.

1881 mei 30

weer op.
1882

Mrt 4 &20

De betreffende molenmodelrestaura-

teur is hierdoor behoorlijk van de
al helemaal nu blijkt dat het model bij het provinciale museum is verdwe-

Van Frederik Westerling Molenaar te Diever, wegens koopprijs van
Eesterga
.f 475,-.
Van Arend Joukes de Vries te Nijeberkoop, wegens aan hern ver-

den opstal van den watermolen te

kocht 2 watermolens, bij de Lemmer en de de Oude

Klaas .f 415,-.

kaart geweest,,
nen waarbij men zich verschuilt achter personeelswisselingen, aldus mevrouw Siderius,
die het knipsel van toen altijd met zorg heeft bewaard. Wat zouden zij dolgraag hcr
model nog weer eens zien. Vandaar dat we een beroep op de lezers van De Utskoat cllcrr

De molen "De Oude Klaas" te Oudehorne is genoemd naar de molen die oorspronkelijk
de polder "De Oude Klaas" gelegen tussen Eesterga en Follega in dc gcnteente
Lemsterland bemaalde. De molens werden overbodig door de stichting van een stoomge-

haar hierbij te helpen.

Als molenaars werden in 1880 en begin 1881 genoemd: Murk U.

Mocht U dus meer weten over het betreffende molenmodel waarvan we bijgaand ccrr
foto plaatsen dan kunt U contact opnemen met mevrouw E. Siderius, de Dulf lO4,89ltt
EG Leeuwarden (tel. 058-2666047). Ze zou U bijzonder erkentelijk zijn.

maal.
K«r«rprnans

van de

Oude Klaas, Hijlke van der Gaast van de molen van Eesterga en Romke de Jong van de
Lemstermolen.

Bron:
Waterschapsstreekarchief te Gorredijk, archief van de " Lemsterpolder", invoernummer
63.

Jan W. Dijkstra
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Tips voor een molendagje uit
In Oost-Groningen worden deze zomer weer tal van molens opengr:stcltl voor lret
publiek, zowel op zaterdag als ook op zondag. Het geldt voor de periodc: vurr ír rrrci
tot en met 30 september. Voor inlichtingen kunt U bellen met H. Bosscrr rrir

F<

Uil

{

knipseldoos nr. 55

Popke Timmerïnans

Van het een komt het ander. Zo ook met deze aflevering. In Mr»liltok»gie rtr. l2 van

Vlagtwedde (tel. 0599-3 13128)

vorig jaar (het tijdschrift voor molenstudie van dc 'l'.1.M.S.

Iedere tweede zaterdag van de maand zijn ím september diverse Zaanse industricmolens van 14.00 tot 17.00 uur open voor publiek. Een aantal is zelfs elke wcrktlag
open zoals oliemolen De Zoeker, papiermolen De Schoolmeester en verfmolcn I)c
Kat. Voor inlichtingen kunt U terecht op het verenigingskantoor van De Zaanschc
Molen te zaandijk (rel. 07 5-621 5 149)

Nederland/Vlaanderen) stond een oude foto die Ton Meesters uil llrctla nicl lhuis
kon brengen.
Het opschrift vermeldt: "HOLL.MOLEN AKKRLIM".
Het blijkt de grote watermolen van Terkaple te zijn (vm. (]emcentc I ltingcr:ttlccl
en sinds 1-1-1984 Skarsterlàn). Oorspronketijk is deze moltrt gtbouwtl irr
Tjalleberd (gemeente Aengwirden en sinds 1934 Heerenveen).

in

zaterdag 24 juni op maar liefst twaalf molens terechr
die van 9.00 tot 17.00 uur zijn opengesteld. Bij de 6 koren- en vljf watermolens is
voor f 5,- een routebeschrijving te koop voor het maken van bijvoorbeeld een
fietstocht. Wanneer U vijf of meer molens bezoekt, krijgt U een leuk aandenkcn.
Voor informatie kunt U terecht bij vrijwillig molenaaÍ Van Ztjll te Schipluiden (tel.
01s-3808432).

In het Westland kunt U op

Op24 en25juni kunt U voor een molenweekend terecht in Noord-Brabant. In clit
weekend zal voor de eerste keer in de geschiedenis een Brabants Molenweekencl
worden gehouden. Noord-Brabant heeft tot heden toe nog nooit zo'n evenement
gehad en de Molenstichting Noord-Brabant heeft, mede op initiatief van de provincie Noord-Brabant, de moed gehad om dit weekend te organiseren. Maar liefst alle
122 molens zljn aangeschreven om mee te doen ! Inlichtingen kunt U vinden op cle
internet-homepage www.molens.net/molenweekend De algehele coördinatie berust
bij Hub van Erve van de Molenstichting Noord-Brabant, tel.: 013 53621 00.
Op zaterdag 26 aagustus houden de gezamenlijke Drentse molenaars al weer voor
de zestiende keer een Drentse molendag. Een groot aantal van de 36 molens draait
en is geopend voor publiek. Detinitieve gegevens zijn begin augustus verkrijgbaar
via het secretariaat van de Drentse molenstichting onder telefo on 0592-340480.

Drukfout
Nummer 97 kende een bijzonder omslag vanwege de nachtmalende molen. Op dc
achterkant stond molen De Mars met als koptekst Uit ons prentenkabinet. Dat hacl
daar natuurlijk niet moeten staan waarvooÍ onze excuses.
de redactic:

. In

de jaren dertig stond
Terkaple.

in "Fan Fryske Groun"

deze .frauie

.fitto

t'(ut

iltttlt'tt Ytut

Molengeschiedenis
We lezen in de "Stads- en Dorpskroniek" van 15 november ltitt3. "Atttrlt(,\'l((tl ltrt rr.lltrcken vaan een groote achtkante windwatermolen van 22,50 M vlut'ltl lt''1.'.ittllrltt'rrl t'tt lt(l
weer opbouwen te Terkaple, voor de polder Heerenzijl."
In de omgeving van lalleberd hebben meerdere, voor Friese hegrippL:n, grolc: rttolcns
gestaan. Maar nu dan de vraag welke het precies was. In het hock van lr'. l).1r. Woutlit
staat een en ander vermeld over dit gebied, maar ook in De Utskoat (clc rrutnrncrs 90. 9l
en92) heeft de heer Jan W. Dijkstra uitgebreid stilgestaan bi.i "Dc Aldc:wc:istcr Moune".
Na ruggespraak met ons redactielid D. M. Bunskoeke zijn wc cr uchtct' gckottrcn dat het
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de watermolen "De Droogmaker" moet ztjn (zre De Utskoat nr.

9l blz.35 c.v.). O.k lreh
ik gesproken met de heer J.V/.Dijkstra die meerdere gegevens hacl ovcr.,,t)..

Droogmaker".Hij maakte mij opmerkzaamop een advertentie in de LC van ltttt2.

Watermolen.
Tengevolge de stichting eener Stoommachine
wordt TE KOOP aangeboden een puik beste
WATERMOLEN met Yrjzel., ljzeren As en
Roeden. Vlugt 22.50 meter, zeeÍ geschikt
om te worden verplaatst. Te bevragen bij het
POLDERBESTUUR van her 4de en 5de
Veendistrict onder Aengwirden, te Heerenveen.

Deze water- of poldermolen werd aanbesteed op l2-8-lg5l en was begrootop g779,-.
f
De Heerenveense molenmaker Lubbert Egberts smilde had deze klus uurgero-"n ,ou,
'f 7800,-, maar uiteindelijk werd er f 7897,45 betaald en dat was inclusief meerwerk. De
oplevering vond plaats op 27-2-1852. Volgens het "Rekening/kasboek,, van lg72 kreeg
hij een gietijzeren bovenas van L.J.Enthoven & co, fabrikanten te ,s-Gravenhage voor
de som van f 612,26. Het asnummer is onbekend.

uit dit boek blijkt tevens dat Fontein en Tjallingii, houthandelaren te Harlingen, twee
roedebalken hebben geleverd voor / 430,-. De ene was voor ,'De Droogmakerij,, en de
tweede voor molen nummer 5. Nog later blijkt dat deze molen zgn. potroeden heeÍï
gekregen. Het jaar en de nummers zijn helaas niet bekend.
De molen werd overbodig door reorganisatie. Er kwam een stoomvijzelgemaal onder
ïialleberd. De stoommachine werd geleverd door ijzergieterij "De prins van oranje', te
's-Gravenhage die ook bekend is van gietijzeren bovenassen e.d. De kosten bedroegen

/

18.500,-. De proefbemaling vond plaats op 30 maart lgg2. Maar niet alle molens van
het 4" en 5" Veendistrict verdwenen. Zie Molens in Friesland in oude ansichten deel 2

door D.M. Bunskoeke en P. Timmermans (Zaltbommel l9g2). Molenaar Klaas Jan

Boersma verklaart in december 1881 dat hij de molen met gezin en goederen zal verlaten
per 12 mei 1882.
Het rekeningboek over het dienstjaar 1884 vermeldt dat eÍ f 1250,- is ontvangen van de
heer L. de Goet als "gemachtigde van de commissie tot daarstelling van één poldcrmolen te Goïngarijp voor deze aan hem geleverd een wind- en watermolen,,dt,
D roo gmake

r'

te Ti allebe rd."

Terkaple
Maar nu verder mer de molen in de tijd dat hij in Terkaple (dit betekent bij de kapr:l)
stond. Daarmee hebben we meteen het knipsel van deze 55e aflevering bereikt, rlaur
mijn verhaal is nog niet afgelopen.

WEER EEN MOLEN DIE VERDWI.IN'I'
De mooie molen van ons dorp za| - na ecn halvc ccuw tlit'rrst lt' lrt'hhcrr
gedaan - straks van den aardbodem verdwijnen. De molcn is uitsllril('rrrl pt'l)r uikl rrls
waterrnolen, wat ook al blijkt uit de inscriptie op den stccrr in tlcn Zrritkroslk:rnl v:ur
het bouwwerk, welke luidt:
"De polder Heeringzijl onder Goïngarijp
Terkaple

-

en Terkaple opgericht en de molen
gebouwd in de jare 1884
Onder het bestuur van

De molen is echter al ouder dan uit het jaartal opgemaakt moet wortlcn. llii is irrtlt'r
tijd gebouwd voor de bemaling van den Opsterlandschen veenpolclcr tc'l'j:rllt'lrt'rtl,
Dat was in 185 l, doch in 1884, toen deze polder een gemaal kreeg, is tlc rrrolt'n nrrr'
Terkaple overgep I aatst.
Vanaf 1884 gedurende 2l jaar is molenaar en bewoner geweest Ocrtc: .lrrrrs l'orlijk.
die in deze jaren nog eenige overstroomingen van den polder hccl't nrccp,r'rrr:urkt.
Doch de molen smeet meer water dan eenige andere van zljn soort crr lricrtkx)r'wrs
men het water, door dag en nacht te malen, spoedig weer meester.
Vanaf 1905 tot l9l8 was zljn zoon H.G. Popma zljn opvolger. Daanur is tlt'zt'vt't'
houder geworden in een naburig do.p.
Vanaf l92l heeft de molen geen bewoner weer gehad, ook al medc tr:ngcv()lgt. viln
den steeds slechter wordenden toestand.
Thans is het zoover, dat niet eens meer met harden wind kan w«rrdcrr gcnr:rk'n. tl:t:u
het loopende werk zeer slecht wordt en hij niet meer, zooals mcn zr:gt, ontlt.r' tlctt
vang

wil

staan.

Vanaf l92l waren molenaars respectievelijk de bewoners van (lc rrirhi.jzijrrtlc Itoc

ï.

renplaats, o.a. U. T. Westertetp, W. Schaap en G.
Veldhuis.
Velen, die onze plaats per auto of fiets passeerden, bleven wel vi.rak ccrrs cvcn sla:rrr.
om den molen met ztjn omgeving eens rustig te kunnen opÍrcnrr:n. ( )ok lre bhclr
velen een kijkje genomen, welke geweldige watermassa's werdcn r.rilgcw()r'lx'n.
Zwaat,, zeer zwaar werk heeft deze molen moeten verrichten, nurar nrcn wirs ziclr
gedachtig de spreuk: "Worstelen en overwinnerlrr.

Met medewerking van de Stichting Molendocumentatie heb ik nog rlivcrsc hi.jzorrtlcrhcden gekregen uit het archief van De Hollandsche Molen, vercniging lol hehoutl v:rn
molens in Nederland te Amsterdam. Het zljn zeer interessantc aanvullingcn op rlc cirrtl-

tijd van de molen die ik u niet wil onthouden. Het betreft ook inÍirrnrutic: ovcr ccn zgn.
Amerikaanse windmotor uit 1905, maar daarvoor verwijs ik nitar nri.in volgcntle: knipscldoosbijdrage.
Ik heb nog wel een paar vragen:
a. Waar is de gretrjzeren bovenas gebleven?
b. Waar zljn de zgn. Potroeden gebleven en zrjn de nummers (x)k bckend'l
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c.
d.

Wie was de sloper en de koper?
Is de molen heel misschien verplaatst en zo ja waarheen dan. l)c rnolcn is irr ic«lcr

e.

geval in 1935 gesloopt.
Waarom is de molen pas in 1884 verkocht? Hij werd immers als op l2 rrrr:i lllll2 hui-

f.

Waar is de gevelsteen gebleven?

Molenliteratuur

ten bedrijf gesteld?

u mij kunt helpen neem dan a.u.b. contact mer mij op onder tel.nr. 05 l3-62-540.t.
Ook andere aanvullingen zijn nog steeds welkom.
Als

Bronnen
- Stads- en dorpskroniek van Friesland

-

195

-

II

(1800-1900) door dr. G.A. Wumkes.

(Leeuwarden 1934)
over de afwatering van Friesland en haar geschiedenis door ir. D.F. wouda (sncck

l)

De Utskoat - artikel De Aldeweister Moune door Jan w. Dijkstra (nr. 9l van sept.
r998)
advertentie Leeuwarder courant van 14 april 1882 (deze is herhaald op 2l april
r882)
Knipsel: dit komt uit het Nieuwsblad van Friesland (ook wel Hepkema,s Courant
genoemd) van 3l oktober 1934.
Diverse gegevens zijn ontleend aan het archief van het 4e en 5e Veendistrict dat zich
thans bevindt in het Waterschapsstreekarchief te Gorredijk.
De foto stond in de jaren dertig in "Fan Fryske Groun',en komt uit mijn eigen verza_
meling.

Met dank aan de heren J.W. Dijkstra uit Oudehaske en D.M. Bunskoeke uit
Bolsward

Heerenveen, april 2000

De Groninger Pelmolen
Stichting De Groninger Molen gaf vorig jaar een prachtig boek uit ovcr dc historiontwikkeling van het pellen in Groningen. Hier en daar wordt een vergeli.iking
gemaakt met de Zaanstreek. In dit boek wordt de techniek van het pellen vtrklaard
onder andere met behulp van tekeningen van Gerrit Pouw en foto's van pelnrolenkenner Hans C. Weerheym. Laatstgenoemde overleed in 1989. Sinds 1967 had hi.i
zich gedeeltelijk beroepshalve, maar vooral ook uit liefde voor de molens beziggchouden met het systematisch-beschrijven en fotograferen van de pelm«rlen in en
buiten Groningen. Stichting De Groninger Molen heeft er buitengew(x)n g«led aan
gedaan dit boek als onderdeel van het zogenaamde 'Pelproject' uit te goven zodat
sche

het onder de ogen van vele geinteresseerde molenvrienden kan komen.

Het 'Pelproject' omvatte drie aspecten:
Als bouwkundig onderdeel werd de in slechte staat verkerende pelinrichting van de
koren- en pelmolen Ceres te Spijk hersteld.
Voor het bouwhistorische onderdeel werd de geschieden isw in kc I van de
Rijksuniversiteit Groningen ingeschakeld. Zo werd de geschiedenis vanaÍ' l6tl0 onderzocht. De neerslag van het educatieve deel is te vinden in het goed verzorgde boek.
Omstreeks 1900 stonden er 229 koren- en pelmolens in de provincie Gr«rningen. Met die
molens werd gerst tot gort gepeld, destijds volksvoedsel nummer l. Mede als gevolg van
veranderde voedingsgewoonten verdween het beroep van de pelmolenaar. Nu staan er in
Groningen nog zo'n 25 molens waarin overblijfselen van de vroegere pellerij aanwezig
zljn. Dat kan variëren van een complete pellerij tot een losse pelspil of een extra zolder
onder de stellingzolder.
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Het 'Pelproject' werd in I99l opgestart. Enkele tientallcn jarcn gclcrlcrr wrs hct hii
molenrestauraties geen uitzondering alleen het uitwendige te hcrstcllcrr. (iclrrkkig is tlir:
tendens omgebogen naar een meer evenwichtig behoud waarbij cxtcricur cn wcrktrrig
beide tot hun recht komen. GelukkigmaaÍ,, want op die manier weten wc in rlc tockoltsl
nog hoe hetzit en hoe het werkt. Het boek is daarbij een geslaagde neerslag van.
Het besteedt achtereenvolgens aandacht aan de sociaal-economische gcschictlcnis, lte.[
pellen in het kort en de pelwerktuigen in detail, de bouw van pelmolens en tot slot ccrr
15-tal bijlagen waaronder Zaanse en Groninger begrippenlijsten.
Het boek is gebonden in stevige kaft waarop een mooie foto van de Ceres. Het is gcdrukt
op 150 grams papier zodat foto's en teksten niet'doorschijnen'. De foto's zijn van prirrur
kwaliteit evenals de tekeningen, maar dat waren we wel gewend van Pouw.

de gedegen vakkennis, de historische gegevens en de zccr lczcnswaarrligc rtlrlcrrvcrlrllen. Nu die boeken alleen nog antiquarisch verkrijgbaar zi.irr lag ccrr rricuw h«lck ovcl dc
Zaanse molens voor de hand. Het is dat boek dat we op dc avorrtl vart tlic .iubilcurrrhi.jeenkomst met genoegen doorbladerden. Prachtige foto's gevcrr errr lrt't'ltl virrr rlc rrtolcttrijkdom en -schoonheid die men tot op de dag van vandaag hecli wclcn lc bcwurcrr. Als
zodanig is het boek een heerlijk kijkboek al moeten we toege vcn tlut wc ccrr irlrrlirl hislorische foto's wel kenden. Was er niet meer onbekend materiaal vtxrrltitrulctt'/
Inhoudelijk wordt ingegaan op de molengeschiedenis, het m«rlcnrrruscrrrrr t'n rlc irrbilcrende vereniging. Vervolgens komen de eigen molens met hun Ittolcnititts iurtt tlc hcurl.
In het koÍ wordt de geschiedenis van de betreffende molen vertcltl walrrrl tlc nlrlcrurlr
in een kort interview z'n band met de molen uit de doeken d«ret. Nit 75 jirirr k;ttt ltcl
bestuur en kunnen de molenaars absoluut niet op hun lauweren rustcn. l)ugt'lijks otttlcrhoud blijft. Dat blijkt onder andere uit de restauratie van oliemolen I)c ( )oicvlar cn vcr'der staat de restauratie van de droogschuur van de papiermolen op hct ptrrgt'atnnrir. Muar
daarmee is de ambitie van de vereniging nog niet ten einde. ln ecn itl.slttilt'ttrl t'pikxrg
wordt de volgende grote klus als een klapper op de vuurpijl gclanccct'tl: tle wctlcropbouw van de houtzaagmolen Het Jonge Schaap aan de Kalverringdi.ik, op lrcl orulc rnolc:nerf van De Star, gelegen tussen de oliemolens De Os en De Z«rckcr. lli.i ltel 50.iarig
bestaan ín 1975 werd De Bonte Hen als een te restaureren objecl gcrtocrtttl. I)ic olictnr>
len is er gekomen en als zodanig is het Jonge Schaap-project ccn waanligc opvolgcr van
het ambiíeuze molenherstelplan uit 1975. Aan de molenmakers zal ltr:t tticl liggcrr, warrt
er is in de loop derjaren heel wat vakkennis bewaard en in praktijk gchritchl.
Maar terug naar het boek. De uitgave is prima verzorgd: prachtig th'rrkwcr-k tucl ccn
mooie, perfect verzorgde lay-out op 150 grams papier, gebondcn itr cctt slcvigc hockband van 2,5 mm karton en voorzien van een kleurrijk stofomslag. llel lirrrttaal is 22x2tt
cm en het telt ll2 pagina's. De prijs bedraagt f 39,50 (excl. porto). Hcl is ccrt trilg:tvc

Buiten de inleidende projectomschrijving van 12 bladzijden telt het boek nog.74
genummerde pagina's, formaat22x28 cm. Het is geschreven door B. Dijk, L.H. Duyrn,
H. de Haan, B. Oomkens, D.J. Tinga en D.J. van der Zee. De oplage bedraagt l5(X)

exemplaren. Het boek kost f 32,50 en is verkrijgbaar via de boekhandel (ISBN 90805339-I-2).U dient er wel rekening mee te houden dat er portokosten in rekening
gebracht kunnen worden. (GDV/)

De Zaansche Molen - vijfenzeventig jaar behoud
van industrieel erfgoed
Op zaterdag 18 maart vierde de vereniging De Zaansche Molen het 75-jarig
bestaan met haar leden in de te restaureren papiermolen De schoolmeester te

Westzaan. Daar werd ook het jubileumboek gepresenteerd dat auteur Rob
Kooijman en fotograafJeroen Breeuwer ter gelegenheid van dit hoogtepunt hebben
samengesteld. Een kleurrijke kijk op een indrukwekkend molenverleden.
In alle uithoeken van de wereld zijn de Zaanse molens bekend. Dat komt niet in de laatste plaats door de nog werkende industriemolens aan de Zaanse schans tegenover
Zaandljk. Dit openluchtmuseum met molens en houten huizen trekt dagelijks duizenden
toeristen die genieten van de malende wiekenpracht aan de vooÍkabbelende rivier de

van Vereniging De Zaansche Molen, Lagedijk 39, 1544 BB Zaantli.ik (tcl.07562tst48). (CDW)

Verdwenen molens in Noord-Holland

Zaan. Naast de 1l molens die de vereniging in bezit heeft is er in Koog aan de Zaan nog
het unieke molenmuseum dat gehuisvest is in twee monumentale koopmanshuizen. Dit
museum bevat een schat aan informatie. Indrukwekkend zijn de talloze fraaie molenmo-

Er bestaat een reeks 'Molens in oude ansichten' die eigenlijk allccn nog antiquarisch verkrijgbaar is. Met 'Yerdwenen molens in Noord-Hollan«l' hceft uitge-

dellen, maar het topstuk is toch wel het indrukwekkende molenpanorama van Frans
Mars dat in de jaren 1940-1947 op een gebogen wand van twaalf bij twee meter geschilderd werd in de schuur van oliemolen Het Pink. Het staat al weer heel wat jaren grrcd
geconserveerd in het museum en is het bekijken alleszins waard. Trouwens, ook in hct
boek is dit panoramische schilderij als uitklapper opgenomen.
zelf zljn we al vele jaren buitengewoon geinteresseerd in alles wat met de Zaansc:
molenwereld te maken heeft.Deze streek telde ooit duizend molens waaronder hecl vccl
verschillende industriemolens. vakkundige molenkenners als Boorsma en Husslagc wisten in het verleden een massa informatie over de zaanse molens in boekvorm vast tc lcggen. Het zijn boeken die tot op de dag van vandaag door lieflrebbers worden gezocht orrr

molenschoon in beeld.

verij Pirola uit Schoorl voorzien in de vraag naar het verdwenen Noord-Hollandse

Volgens de samensteller, Bert Kouwenberg, zijn er over molens talkrzc hrrckcn vcrschenen. Waarom dan nog een boek zult u zeggen. Volgens Kouwcnhcrg is hct antwtxrrd
eenvoudig: "Er is nog steeds vraag naaÍ meer gegevens en afbeeldingen." Hij nroliveert
vervolgens het maken van dit boek met de volgende sympathieke inlciding:
"Zelf vind ik het een leuk onderwerp. In mijn jonge jaren heb ik menig genoegli jk avondje en nacht doorgebracht in een molen. Aan de Lagedijk in Uitgeest sttrut de Tweede
Broekermolen. Deze molen was rond de jaren vijftig eigendom van (n werd bewoond

door molenaar Cornelis Deijle en zijn partner Petronella Zonneveld-Rietveld. Cor
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Deijle was een oom van mijn vrouw. Beiden zijn reeds lang overlctlut. Mttttr lttrtt ltrrittnering bnjfi bij mij leven, door de mooie dingen die ik in hun molen heb mc(,,q(tn(t(tkt. ,\'

het is de verdienste van de video die deze beleving kan vasthouden en binnen het bereik
van een groot publiek kan brengen. In de tijd van de superS lllm was dat laatste nauwe-

Nachts in de kleine bedstee lag ik te luisteren naar het kraken en zuchten yun rlt, ntttl(tt,
die de harde wind trotseerde. Zoals gezegd bij de samenstelling van dit boek, kv,utttt,n
deze herinneringen weer boven."
U kunt in dit boek geen uitgebreide technische uiteenzettrngen verwachten over hoc ccrr
molen precies in elkaar zit. Blj de beschrijving van de molentypen wordt summier aangegeven hoe ze rn elkaar zitten.
Heel interessant is ook de weergave achterin het boek van een overigens lang niet conlplete lijst met verdwenen molens in Noord-Holland waarbij zo mogelijk het bouwjaar,
het jaar van verdwijnen en de functie is weergegeven. Aan de betrouwbaarheid varr tlc:
vele jaartallen dienen echter wel de nodige vraagtekens te worden verbonden.
In dit boek dus de verdwenen molens in Noord-Holland, zlj het dat ze onmogelijk allcmaal afgedrukt kunnen worden. U zllt dus genoegen moeten nemen met een selectie en
dat leverde I44 oude molenplaatjes op die de herinnering aan de molenweelde van weleer in beeld brengen. \il/e verrnoeden dat in bepaalde gevallen niet de originele fot«r's
beschikbaar waren, maar reproducties wat de scherpte niet ten goede komt. Door hct
gekozen formaat konden vaak gemakkelijk twee foto's op een bladzijde afgedrukt worden. Het is jammer dat niet vaker is gekozen voor een oude familiekiek van de molcnaarsfamilie. Alleen bij het woord vooraf heeft de samensteller het molenaarsechtpaar
van de Tweede Broekermolen te Uitgeest een ereplekje gegund. En dat is meteen ook
een heel mooie afbeelding waarvan we er graag meer hadden gezien. We kunnen ons
voorstellen dat zulke foto's niet gemakkelijk zljn op te speuren, maar wellicht dat er
voor een volgend deel aan gedacht kan worden. Want dat er meer deeltjes zullen volgen

lijks denkbaar. Het is daarom goed dat er bedrijven zijn die hceltlrnateriaal voor het
nageslacht vastleggen. We kenden al de historische uitgavcn van hct Nctlerlands
Filmarchief, maar sinds kort heeft dus ook Van den Burg uit Leidcrdorp zich hcgcven op

dat

lijkt toch wel in de lijn der verwachting te liggen. Alleen al van de molens van

Amsterdam en de Zaanstreek zijn duizenden foto's en ansichtkaarten gemaakt. En misschien durft de uitgever het ook aan om buiten de provincie te gaan. We zullen het met
belangstelling afwachten.
'Verdwenen molens in Noord-Holland' is stevig gebonden in harde glanzende kaft in het
handzame formaat2l,5x20 cm. Het boek telt 120 bladzijden op glanzend papier en kost

ï

29,50, excl. porto. Het is te bestellen

bij uitgeverij Pirola te Schoorl (tel. Ol2-

s0e3131). (GDW)

Holland Molenland
Na "Stoere Werkers" zijn we eigenlijk wel toe aan een nieuwe molenfïIm die het
hedendaagse rijke molenbezit van ons land in beeld brengt. "Van den Burg beeldproducties" ging de uitdaging aan en lanceerde onlangs zijn eerste molenvideo.
De VHS band duurt ca. 55 minuten en laat ons kennismaken met de verschillendc
molentypes die we in ons land tegenkomen, van stoere stenen poldermolens en rietge:dekte binnenkruiers tot ranke wippen en spinnekoppen, van hoge stellingmolens tot
prachtige paltrokken en indrukwekkende zaasmolens op grote schuren.
Het beeld van de malende molen in het landschap verveelt de molenlieftrebber nooil

het spoor van de molenvideo. Dit beeldproductiebedrijf heeft in dc algckrpe rt.jarcn reeds
veel ervaring opgedaan met de uitgave en doorverkoop van treinenvidc()'s.
Voor de Friezen onder u is het interessant te weten dat ook onze pr«rvincic rric:t is ovcrgeslagen. Zoheeft de filmer een bezoek gebracht aan molenaar M.'l'ccrnstrl vun de
Hiemerter spinnekopmolen en verder was hij in de volop zagende industricrnolcrr I)c Rat
te IJlst. Daar is de video trouwens ook te koop voor bezoekers, zo h«xrrdcn wc varr nxrlcnaar-zager Simon Jellema. Bij het bekijken van de film zagen we ook hccldcn uit de
jaren zeventig. Maar historisch materiaal uit de nadagen van het windmolcnti.ldpcrk ontbreekt evenmin. Het zijn die fragmenten die de harde werkelijkheid van tocn in hcrinncring brengen. Bij de actuele films is meestal gefilmd tijdens mooi wecr. Maar.iuist hct
ruige herfst- of winterweer kan een molenfilm nog meer charme geven. Hocwcl dc videtr
een veelzijdig beeld geeft van de Nederlandse molen missen we toch de olierttolcn cn de
papiermolen. En dat geeÍi goede kansen voor een tweede film. We zoudcn tlc uitgcvcr
dan ook willen adviseren met name de oude ambachtelijke molenaars tc Í'ilnrcn cn tc
interviewen. Met gemak zijn meerdere video's samen te stellen. Ook ondcr dc nxrlcnlicÍhebbers is veel fraai beeldmateriaal aanwezig. We zullen de uitgever zeker lltcndcrcn op
bruikbare filmfragmenten uit eigen collectie en zijn dan ook benieuwd of cr ccn vcrvolg
komt. Wat ons betreft wel! De videoproductie "Holland Molenland" is vcrkri.igbaar bij
Van den Burg beeldproducties, Rietschans 72a,2352 BB Leiderdorp (tel. 07 l-5tl ltl ltt I )
(E-mail: vdburg@xs4all.nl). De prijs bedraagt / 29,95 excl. / 8,- verzendkostcn.

Boekenmakelaar
Deze rubriek verwijst naar een makelaar, de rechtopstaande balk achterop bijvoorbeeld een wipmolen. Hij is vaak voorzien van fraai houtsnijwerk en draagt soms een
windvaan. Onze boekenmakelaar fungeert als steun voor de molenb«lekenplank. Of
U nu op zoek bent naar bepaalde molenboeken of ze wilt aanbieden. Laat dat dan
via de Utskoat weten, want met uw gratis oproep bereikt U zo'n 5m molenvrienden. Ook wanneer U boeken of molenkaarten wilt aanbieden is de Utskoat uw
medium bij uitstek. U kunt telefonisch contact opnemen met de redactie wanneer u
belangstelling hebt voor een advertentie of wanneer U wilt reageren op bovenge-

noemde uitgaven. De Utskoat, Waltaweg 53,8765 LN Tjerkwerd (tel. 05 15579348); E-mail: g.d.wijnja@hccnet.nl De lijst staat ook op internet en wordt daar
regelmatig ververst. Aangezien de lijst zeef omvangrijk is zljn we gestopt met het
verstrekken van uitgebreide informatie. Telefonisch kunt U uiteraard inlichtingen
inwinnen.

L:n
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Llit ons prentenkabinet
De onbekende molenfoto brengt ons vele jaren terug in de tijd. De plaat vcrtclt rrrct lrct
onderschrift Voorheen en Thans van de verdwijning van de oude spinnekop rlic in rlc
rouwstand(!) is gezet. Blijkbaar was de eigenaar toch ook gehecht aan zijn oudc vt.r'trouwde spinnekopmolen waarïnee de boerenknecht jarenlang in weer en wind, bi., nrrclrt
en ontij in de weer is geweest. Op de voorgrond prijkt de nieuwkomer, de stalen rcus ()l)
z'n betonnen hok. Halverwege de windroos is een stalen platform aangebracht en bovcnin, tussen de hoofd- en de zijvaan, is een moedig mannetje zichtbaar die z'n klauterpar'trj ziet beloond met een bijzondere foto. Het geeft tevens aan hoe groot deze windrnotor'
geweest is.

De plaat komt uit het familiebezit van vrijwillig molenaar A.S. de Jong uit Joure. [li.i
verïnoedt dat de molens gestaan hebben bij de boerderij van Van der Hem te Wytgaarrl
aan de oude Rijksweg tussen Reduzum en Wirdum. Kan iemand dit wellicht bevestigcn'/
De foto uit ons vorige nummer werd overigens thuisgebracht door de heren Esselink uit
Delft en Kingma uit Schoonebeek. Het betreft de nog bestaande 'Jantina Hellingmolen'
in het Drentse Aalden, gemeente Zweeloo. Toevallig stond een soortgelijke afbeelding
ook al in Utskoat95 als onbekende. De heer K. Tanger uit Westzaan meende de molen
van Oosterhesselen te herkennen. Aangezien dit ten zuiden van Aalden ligt nemen we
aan dat de tnzenders dezelfde molen bedoelen. We zeggen de heren Tanger, Esselink en
Kingma dank voor hun reactie. (GDW)

Voorheen en thans. Dat thans is ook

al weer heel wat juren gclcdctr.
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Zaanstreek

Gevtaagd

Boorsma P. - Oud Zaansch Molenleven 1932 (le dccl): l}'alrrr Àris vurr - lll«rci en verval
van het economisch-sociale leven aan de Zaan in dc lTtlc crr llitlc ccuw ( 1.59 pag. met
veel info over het molenleven, zeer gezocht boek): Brui_irr ('()r - Sitri.i(l orrr tlcn Ilcnhoorn
(roman van het leven op een oliemolen); Schoute H. - I lcrirrrrcringcn vln ccrr hrrl.jongen;
Algemeen
Herman Besselaar - Molens van Nederland, een rondrcis tkror onze rnolcrrwcrcltl. Hct
bekende boek van de maand fit 1974, l34blz. gebondcn in A4 lolrrrlirl nlcl st()Íi)nlsllg.
Voorzien van vele kleuren- een zwartwitfoto's; Bicker Caartcn A. l)e rrrolcrr irr ons

Groot Volkomen Molenboek (E.C. Dull, Scharsterbrug)

Ter ruilirrg aangeboden

:

Oude jaarboekjes en oude nummers van Molennieuws van De Hollandsche Molen
in ruil voor ontbrekende nummers van De Utskoat. Inlichtingen bij dhr. Verschut tc

Leeuwarden (tel. 05 8-2 126090).

Aangeboden
De volgende provinciale molenboeken
Friese molens 1995 en Fries molenboek 1980 (behoeven geen nader commentaar);
Molens in Drenthe; Molens in Overijssel (de provinciale uitgave van 1972); De Winden watermolens in Overijssel (het nieuwe provinciale molenboek met prachtig fotomateriaal); Gelders Molenboek (het provinciale molenboek uit 1968, compleet met molenkaart. 632 pagina's, gebonden in harde linnenkaft met stofomslug); Molens in NoordHolland 1981, het grote album van 264 blz.met interessante inleidende artikelen; De
molens van Zurd-Holland 1980; De Brabantse molens (het provinciale molenboek uit
1974, compleet met molenkaart.618 pagina's, gebonden in harde kaft met stofslag);
De volgende boekjes in de reeks 'in oude ansichten'
Wijnja G.D. - Langs oude Friese windmolens; Visser H.A. drs. - Molens van Nederland
[; Visser H.A. drs. - Molens van Nederland 2; Visser H.A. drs. - Molens van Nederland

3; Blauw - Molens van Drenthe; Bakker W.O. - Molens van Groningen; Visser H.A.
drs.- Molens van Gelderland; Visser H.A. drs. - Molens van N.Brabant; Van Lambalgen
L. - Molens van Zeeland; Van Lambalgen L. - Molens van Z.Holland 2; Egelie drs.
GCM - Molens van Limburg;

Fryslàn

Middelkamp A. - Birdaard, de Zwaluw 1987; Wijnja Gerben D. - Strijd in dc
Veenpolder; De Utskoat Special 1985; Molen S.J.van der - Molens van het Noordercrl';
Severein ïj. -Molens van Harlingen; Friesland Terpenland, met een hoofdstuk over dc
molens in onze provincie.
Opnieuw kunnen wij een serie oude nummers van De Utskoat aanbieden. Het bctrcli
de aansluitende nummers 1 t/m 50 waarvan een deel in gefotokopieerde staat is. Ook varr
daarop volgende nummers zijn nog enkele exemplaren voorradig. Uiteraard zo lang rk
vooffaad strekt.

volksleven; Bunskoeke e.a. - Molenstudies 1989; Srrtit.los - Mok'rrs in Ncrlclland;
Stokhuyzen Ir. F - 50 jaren De Hollandsche Molen; Ticlcmarr e n I)r'os Molcns cn k lcderdrachten 1949 tiaai plaatjesalbum;; Jan H. Pelleboer - Volkswccrkuntlc, klopt hct of
niet (Triangelreeks, 2-e druk 1977). Voor de molenaar met will rrccr hclarrgslcllirrg v«xrr
de volksaardige kant van het weer een heel aardige uitgavc; Eric Zwi.jrrcrrbcrg - Het
Nederlandse Molenbestand (zevende druk 1989); l2 aantrekkcli.ikc nrolcrrlochtcn in
Nederland, uitgegeven door De Hollandsche Molen. 102 pagina's tlik; Kcrslrrurnmcrs
van het vakblad De Molenaar van de jaren 1987 , 1994, 1995, I 996 crr I t)97 qn hct .iubileumnummer 100 jaar de Molenaar van 1998. De nummers bcvattcn ccrr vcclzi.jrlig aanbod molenartikelen.
De Hollandsche Molen; Jaarboeken

195311956,1962/63, 1969,1970,1972,t977,1978, 1980, r9tir, ren2, ren.lí)jarig
jubileumboekje, 1984.
De Hollandsche Molen, oude nummers van MOLENS
De volgende nummers zijn tevens leverbaar:(1986 tot 1999) nr.l t/m -55
Techniek
Pouw G.J.- Wieksystemenl982; Sipman A. - Molenbouw; Stokhuyzcn ir. F. - Molcns;
Monografieën
Bernet Kempers - A.J. - Oliemolens; Blom L.H. - De tjasker; Hammann P. - Molen De
Veer;Vechten voor molens 1977 - complete knipbladen met molenÍirto's en inÍbrmatieve
teksten over molenbehoud, uitgegeven door de afd. voorlichting van het Min. Van CRM.

Buitenland
Stiidtje - Miihlen in Schleswig Holstein.

Speciale jubileumaanbiedingen voor de lezers van
gedurende het jubiteqmjaar,
uiteraard zo lang de voorraad strekt

dit blad

Us Fryske M0nen door Gerben D. Wijnja. Deel 15 uit de Fryslànrige (AFUK,1985)
Oblongformaat,20 pagina's in omslag met diverse foto's en tekeningen.Let op: dit
boekje wordt antiquarisch aangeboden voor maar liefst f 36,--. Bij ons bestelt LJ het
voor de jubileumaanbieding van f 5,-- (incl. verzendkosten)!!! Dit geldt alleen voor
particulieren.
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