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Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie.
Foto: de staart met kruilier van de met pannen gedekte Babuurstermolen

Bij de foto’s op de omslag
Voorop:

De spinnekop bij Goutum (foto H. Noot) met inzetfoto’s van de excursie
naar Zuid-Holland.

Achterop: Op de Nationale Molen- en Gemalendag was de Workumer Ybema’s
Molen voor het eerst in werking. Op de inzet gastmolenaar Jaap
Tiedema die de dûnsbalke omzet zodat het schroefrad aangedreven kan
worden door het standerrêd. Omstreeks de datum van verschijning van
dit blad zal deze molen officieel in gebruik worden genomen. Daarover
uitgebreid een verslag in het volgende nummer.

Van de redactie
Op de jubileumvergadering van De Hollandsche Molen die dit jaar haar 80-jarig bestaan
viert, konden vijf Friezen hun diploma voor vrijwillig molenaar in ontvangst nemen. Op de
foto zien we onze voorzitter, de heer Zwierstra, op het podium van het Koninklijk Instituut
voor de Tropen in Amsterdam de gelukkigen de hand schudden.

De voorzitter van De Fryske Mole is aanwezig om de gelukkigen te feliciteren: v.l.n.r. dhr.
Zwierstra en de geslaagden Piet Nieuwenhuis , Jet Sandberg, Uilke Haitsma, Lidwien Rietveld en
Ruurd Jacob Nauta.

Er was voor de Friese molenvrienden in de afgelopen periode nog meer fraais te beleven.
Zo werd molenaar Sierkstra in datzelfde Amsterdam onderscheiden door het bestuur van de
Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.
Tevens werd Sierkstra door het bestuur van het Gild Fryske Mounders tot erelid
gepromoveerd. Elders in dit nummer meer daarover.
De donateursdag beleefde schitterend molenweer en datzelfde kan gezegd worden van de
excursie naar Zuid-Holland. Verderop in dit nummer treft u uitgebreide verslagen aan. Ook
de Nationale Molendag kende prachtig weer wat hier en daar veel bezoekers opleverde.
Uiteraard ontbreekt ander molennieuws ook niet.
We zeggen de inzenders van berichten, artikelen en hen die reageerden op vragen over
onbekende molenfoto’s en het forum hartelijk dank. Wegens de overvloed aan kopij moest
een deel doorgeschoven worden naar het volgende nummer dat in september verschijnt.
We wensen alle lezers een fijne zomer(vakantie) met veel (molen)vreugde.
En let op: de Vijfde Friese Molendag is op zaterdag 13 september!!!
Gerben D. Wijnja
Redacteur

Nieuws van Stichting De Fryske Mole
In de vorige Utskoat hebben wij u laten weten dat de stichting dit jaar 5 molens wil
laten restaureren. Er is nu aardig schot in deze zaak gekomen want de financiering is
bijna "rond".
1. Bij de Tjongermolen te Mildam kan de vijzelbak worden vervangen. Alle subsidies zijn
toegezegd. Omdat het jaar van uitvoering is bepaald op 2006 is het wachten nog op een zgn
totaal-financiering of gewoon gezegd een restauratie-hypotheek. Verwacht wordt dat de
restauratie in juni in uitvoering kan worden genomen.
2. De meerkosten vanwege de door het waterschap Sevenwolden aangelegde polderkade bij
de molen Heechhiem te Goëngahuizen, waardoor deze niet maar draaien kan, zijn bekend.
Op 20 mei vindt een gesprek plaats met de gemeente Smallingerland, het waterschap
Sevenwolden en Monumentenzorg. Als u deze Utskoat zit te lezen is het resultaat al bekend.
We hopen dat er een oplossing gevonden kan worden. De restauratie staat nog steeds voor dit
jaar gepland.
3. Voor de Bullemolen onder Lekkum is het wachten op de subsidie-beschikking van de
provinsje Fryslân. De aanvraag van de stichting moet nog worden voorgelegd aan de P.A.M.
(Provinciale Adviescommissie Monumentenzorg) Deze commissie komt op 4 juni bijeen en
adviseert Gedeputeerde Staten over het eventuele provinciaal belang van het monument en
over het al dan niet beschikbaar stellen van een restauratie-subsidie. Bij een vorige aanvraag
op 19 mei 1994 heeft deze commissie reeds uitgesproken de Bullemolen van provinciaal
belang te achten. De provinsje heeft ons toegezegd voor 2 juli bericht te sturen. Wij hebben
de aannemer verzocht meteen na de bouwvak met het werk te willen beginnen
4. Ook voor de Miedenmolen te Holwerd is het wachten nog op de provinciale subsidie
waarna op 2 juli met het werk kan worden begonnen.
5. Inmiddels is de aannemer op 1 mei met het vervangen van de windpeluw voor De Grote
Molen te Marrum begonnen.
6. De Kleinlânsmole te Marrum
Begin dit jaar heeft het bestuur besloten deze molen te verplaatsen naar Wanswerd waar voor
een aantal jaren molen De Non heeft gestaan. Hier aan de Traan kan de molen draaiende en
werkend worden gemaakt. De stichting heeft op 17 februari j.l. de gemeente Ferwerderadiel
gevraagd of zij in principe bereid is aan deze verplaatsing haar medewerking te willen
verlenen. Op 5 maart antwoordde de gemeente bereid te zijn planologische medewerking te
verlenen. Naar ons nu bekend wordt is bij het van kracht worden van het nieuwe
bestemmingsplan "Buitengebied"de bestemming "bijzondere doeleinden"niet gehandhaafd.
Met andere woorden de bestemming "molen" rust niet maar op deze grond. Als bestuur
vinden wij dit een vreemde zaak omdat de afgebrande molen nog steeds op de zgn
Monumentenlijst van de Rijksdienst veer de Monumentenzorg is vermeld. Gekozen is nu
voor een procedure ingevolge artikel 30 van de wet RO. en duurt ca 1 jaar, waarbij het
bestemmingsplan wordt gewijzigd en het foutje van de gemeente wordt gecorrigeerd. In de
tussentijd zal een bestek worden gemaakt en hopen wij een van onze laatste molens weer
draaiende te krijgen.
Arbo eisen
Vooruitlopende op het bekend worden van landelijke normen is onze timmerman, Hielke
Kloosterman, bij een 4-tal molens begonnen met het plaatsen van luiken naar de smeerzolder,
aanbrengen van leuningen, afschermen van raderen, etc. Wij hopen daarmee enige
uniformiteit op onze molens aan te brengen. Op termijn krijgen zo alle molens van de
stichting hem op bezoek.
André Cramer
Mutaties
Opgezegde donateurs:
M.A. Hibma De Tsjerne 1, 9051 HV Stiens; A.M. Jaarsma Swart, Sweaerderwei 1 D, 8851 EG
Tsjummearum

Overleden:
Donateur DFM: A. Blom Jeeninga, Mannagras 85, 8935 RT Ljouwert
Nieuwe abonnees( lid GFM):
P. Breeuwsma, Felsumerleane 30, 8843 KB Spannum; B. Postmus, Swichummerdyk 17, 9088 AP
Wurdum; J. Wildschut, Klokhusdyk 2, 8612 JJ Idzegea
Nieuwe abonnees (donateur De Fryske Mole)
Sieds Wobbes, Warstienserdyk 4, 9005 XM Wergea; S. Kamstra,Wommels; D. Kamminga, Burgum
De volgende Gild Fryske Mounders-leden hebben hun lidmaatschap opgezegd:
Lidnr. 072 Y.Dijkstra, Waldastraat 34, Scharnegoutum; Lidnr.012 H.Kingma,Ribesstraat 17,
Groningen; Lidnr. 135 E.Duurken,W van Peymastrjitte 2 Ternaard; Lidnr 157 J.Tania, C Franckstraat
4 Leeuwarden
Adreswijziging:
G. van der Velde, Lange Singel 26, 9243 KJ Bakkeveen telf. 0516- 542452; W Boon Oude Rijksweg
6 ,8701 MD Bolsward. Lidnr. 084; P. de Jong De Slinger 28, 8401 XM De Gerdyk wordt:Skûtsje 58,
8401 MN De Gerdyk
Adreswijziging donateurs DFM:
J.H. Wolthuis Hoofdweg 21, 9796 PA Sint Annen wordt: Thedemastraat 67, 9781 BG Bedum

Friese Molendag
Op zaterdag 13 september zal inmiddels voor de vijfde maal de Friese Molendag
plaatsvinden. De voorbereidingen zijn op gang. Waarschijnlijk zullen weer de meeste molens
overdag open zijn en zullen op een kleiner aantal de deuren ook ’s avonds ook open blijven.
De eerste molenaars hebben hun medewerking al toegezegd. De werkgroep probeert extra
gelden te vinden om dit eerste lustrum wat extra kleur te geven.
Er is ook weer een gratis molendagkrant in voorbereiding waarin dit jaar aandacht zal worden
besteed aan het thema ‘molens en hun producten’. Ook de website wordt weer bijgewerkt.
(http://members.lycos.nl/friesemolendag/).
Provinciale en plaatselijke media worden in augustus weer aangeschreven om voor publiciteit
te zorgen, de molenkrant zal dan naar o.a. de VVV-kantoren verspreid worden. De werkgroep
hoopt op een succesvolle dag met een toenemend aantal bezoekers.
(advertentie)

Wijtsmastrjitte 22
9112 HN Burdaard
06-22 51 40 63

Fryske Mounder Sierkstra dubbel onderscheiden
Op de jubileumjaarvergadering van De Hollandsche Molen in Amsterdam werd op 22
maart de Fryske Mounder L.J. Sierkstra uit Witmarsum onderscheiden door het
bestuur van de stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.
Tijdens de voorjaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders van 4 april stelde het
bestuur voor leermeester Lourens J. Sierkstra te benoemen tot erelid van de vereniging.
Dit voorstel werd door de aanwezige leden met luid applaus begroet.
Een overzicht van de toespraken die ter gelegenheid van de onderscheiding werden
uitgesproken.

D

eze rasechte Fries heeft al bijna zijn hele leven lang een band met de monumentale
koren- en pelmolen. Als jongen kwam hij al met paard en wagen graan brengen en
meel halen. Dat was in de oorlog. Toen maakte het bedrijf al indruk op hem en dat
werd alleen maar versterkt in de jaren zestig toen hij vanuit de gemeente Wûnseradeel
betrokken raakte bij het herstel van de molen die in de nadagen van het windmolenbedrijf
sterk in verval was geraakt. Na de dood van molenaar Stoffels ging de molen over in handen
van de gemeente Wûnseradiel die hem wilde opknappen.
Sierkstra assisteerde daarbij molenmaker Medendorp uit Zuidlaren. Er werd ook het nodige
gesloopt zoals de talloze hokken die de oud-molenaar Stoffels had aangebouwd. (Dit is
duidelijk te zien op een oude foto in Friese Molens op blz. 89).
Toen de molen in de jaren zeventig weer opgeknapt was, kreeg Sierkstra de kriebels om het
molenaarsvak onder de knie te krijgen. Hij ging in opleiding bij Waling Hofkamp die destijds
de eerste geslaagde vrijwilliger in de provincie was. De lessen vonden plaats op de bekende
Vrouwbuurtstermolen. Van het een kwam het ander. Sierkstra slaagde spoedig en ging met
zijn dorpsmolen aan het werk. Daarbij ging de wiekendrager ook dienst doen als
opleidingscentrum en sindsdien zijn heel wat molenliefhebbers door Sierkstra in de geheimen

van het molenaarsvak ingewijd. Daaronder mensen die van hun hobby inmiddels hun beroep
hebben weten te maken zoals bijvoorbeeld molenaar Cees Notenboom van Het Lam te
Woudsend en thans ook van verfmolen De Kat te Zaandam, molenmaker Johannes Kooistra
uit Sloten, monumentenwachter Jaap Tiedema uit Blauhûs en provinciaal molenambtenaar
Jan Hofstra van de Stommeermolen in Aalsmeer. Maar ook de onbezoldigde ambassadeur
voor de Fryske Mole, de koninklijk onderscheiden Maye Teernstra, komt voort uit zijn
molenschool. En Kees Posthuma, de oud-brigade-commandant van paleis Soestdijk, leerde
van Sierkstra eveneens de molenkneepjes om vervolgens op de bekende Babuurstermolen bij
Tjerkwerd zijn molenpassie uit te dragen voor belangstellenden uit binnen- en buitenland
Het ging Sierkstra echter niet alleen om het laten draaien van de molen. Hij verdiepte zich in
het vak en leerde de kneepjes ook van het pellen waarbij kenners als de Zaanse
molendeskundige Evert Smit en de Groninger pelmolenspecialist Hans Weerheim werden
betrokken. Een en ander heeft ertoe geleid dat hier een bijzonder vak, het pellen, voor het
nageslacht bewaard is gebleven en wordt doorgegeven aan jonge ambitieuze liefhebbers die
de molen ook een warm hart toedragen. Qua inrichting is de molen dankzij Sierkstra zeer
volledig en voor bezoekers dan ook zeer interessant vanwege de monumentale en krachtige
uitstraling. Dat hij op zaterdagen altijd aanloop van toeristen heeft, ligt dan ook voor de hand.
Er heerst een bedrijvige gezelligheid en de sfeer is gemoedelijk.
Een ander aandachtspunt van deze rasechte molenvriend is de molenbiotoop, want als
biotoopwachter is hij vanaf het begin betrokken geweest bij de strijd voor vrije windvang van
de molens in zijn regio.
In die regio is hij ook volop inzetbaar. Wanneer hoog water de inzet van een bepaalde
poldermolen noodzakelijk maakt, wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan.
Vanuit de opleidingsmolen, die overigens het eigendom is van de gemeente Wûnseradiel,
zorgt hij voor de bemensing van de molens. En daarbij worden menigmaal de handen uit de
mouwen gestoken, want ook op dat gebied heeft Sierkstra bergen molenmakerswerk verzet.
De molens in zijn gebied verkeren mede daardoor in goede staat. Verder is zijn belangstelling
gericht op de instandhouding van de Fryske molentaal, want ook dat aspect hoort bij de strijd
voor het molenbehoud.
Af en toe publiceert hij over de molen en ook had hij zitting in de redactiecommissie van de
laatste twee provinciale molenboeken: het Fries molenboek en Friese molens.
Het is opmerkelijk dat Sierkstra op zijn koren- en pelmolen steeds weer mensen weet aan te
trekken die blijken uit het goede hout te zijn gesneden. Molenvrienden die oog voor de
praktijk hebben en die bekwaamheid weten te combineren met een uitgesproken gevoel van
verantwoordelijkheid voor de molens in de ruimste zin des woords.
De inmiddels 70-jarige mûnder heeft in de ogen van de stichting blijk gegeven van veel
vernuft en volharding waarmee hij mens en molen in Witmarsum en omgeving volledig tot
z’n recht heeft laten komen. Vandaar ook onze keuze om hem met een jaarprijs te verblijden.
Gerben D. Wijnja, namens het bestuur van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding

Jaap van Driel hield tijdens de voorjaarsvergadering een treffende lezing waarin met
name de rol van Sierkstra als leermeester centraal staat. We laten dat hieronder volgen.
Een toespraak houden tot een algemeen geacht man als Lourens Sierkstra is een hachelijke
zaak. Niet alleen het slachtoffer luistert of de spreker onzin verkoopt. De andere aanwezigen
kennen hem ook min of meer en denken er het hunne van.
Eigenlijk heeft Lourens veel meer recht en reden deze vergadering toe te spreken, want hij
heeft ons bijna allemaal tijdens de opleiding zien langskomen en ons bekeken en beoordeeld
hetzij als eigen leerling hetzij tijdens stages.

Les op De Onderneming in Witmarsum met v.l.n.r. de heren Kats, Bootsma, Zandstra,
Postma en leermeester Sierkstra.
* Bijna allemaal, hoe veel is dat? Een, twee, veel, want als je De Utskoat doorleest kom je
Lourens al vanaf het eerste begin tegen. Tellen wie waar gelest heeft en wie waar examen
gedaan heeft, is een monnikenwerk waar ik niet aan begonnen ben.
* Bijna vanaf het begin in het bestuur van het GFM - dat was nog in tijden dat
ledenvergaderingen nog wel eens op zaterdagmiddag werd gehouden!
* Bijna vanaf het begin als leermeester, maar toch niet helemaal. Er zijn van die dingen die
zo gewoon zijn dat je er niet over nadenkt. Sommige mensen zijn zulke natuurtalenten dat ze
het niet hoeven te leren, tenminste zo lijkt het. Toch kwam ik in Utskoat 3 (1976) de
vermelding tegen dat Lourens op 20 november 1975 examen gedaan heeft, samen met A.
Kuperus en J. Coppens. In augustus 1977 meldt Lourens in een stukje over de molen dat hij
op zaterdagmiddag "aan opleiding doet". Dat is mooi gezegd over een serieuze zaak die dan
nog met een snufje improvisatie en anarchie geregeld wordt. In de verslagen van de
ledenvergaderingen komt steeds het verslag van de Opleidingscommissie aan de orde. In mei
1978 komt "een soort stage" aan de orde maar het woord "leermeester" wordt nog niet
genoemd. In het najaar van dat jaar wordt een overleg van instructeurs aangekondigd over het
bijsturen van de opleiding. Het is verleidelijk meer wetenswaardigheden te noemen uit de
historie, maar ik kan alle aanwezigen aanraden zelf de oude jaargangen van De Utskoat ter
hand te nemen en nog eens te kijken hoe het ook weer was. Het leest als een roman!
Lourens is een bescheiden mens. Hij is zoals hij is en dat is goed genoeg!
Niet zo één van het type "wie schrijft, die blijft". Toch is dat jammer, want zijn omvangrijke
ervaring is van groot belang om te behouden. Een klassieker in onze kringen is zijn
samenvatting van weerkennis voor vrijwillige molenaars "Ervaringen met broodheer,
werkgever, spelbreker, winst- en verliesgever, kortweg genoemd: HET WEER". Vijftig

vragen en antwoorden, waarvan de laatste de stadstuinkabouters tot bescheidenheid en
voorzichtigheid maant:
Vraag - Is het weer te leren uit een boekje?
Antwoord - Men kan zeker nut hebben van allerlei tips en wetenswaardigheden op dit gebied.
Het vertrouwd en vergroeid raken met weer en wind kan men alleen in de praktijk van het
leven en werken in het weer.
Uit mijn eigen opleidingstijd herinner ik me van mijn stage op De Onderneming de
overweldigende indruk van het pelwerk. Het geweld en de veelheid van bewegingen maakten
diepe indruk op een beginnend houtzaagmolenaar. Lourens is daartussen de rust zelve. Hij
houdt vooral geen uitgebreide verhalen; een molenkletsmaardoor als ik had daar eigenlijk
meer van moeten leren. Een verdiepend vraagje en een korte opmerking over een belangrijk
detail dat is genoeg voor de ware liefhebber.
Veel later, toen ik zelf de leermeesterspet op had, kwam ik Lourens regelmatig tegen in de
vergadering van leermeesters die ondertussen was uitgegroeid tot de bedieningsruimte annex
controlekamer van het GFM. Lourens was in de vergadering nog steeds niet erg spraakzaam,
maar wat hij desgevraagd te berde bracht was altijd de moeite waard. Bij de bespreking van
de voortgang van de leerlingen had Lourens ze altijd duidelijk voor ogen, als een echte leraar;
zijn observaties tijdens de stages waren altijd raak en vormden een goede basis voor een
besluit over de voltooiing van de opleiding.
De tijd schrijdt voort, maar dat is geen garantie voor vooruitgang. Volgens zeggen moeten we
de geschiedenis kennen om overbodige fouten te vermijden. De molenwereld lijkt daar soms
een uitzondering op te vormen. Daar gaan delen van de voorstelling wegens enorm succes in
de herhaling... Het valt niet mee het behoud van molens zo te regelen dat het niet conservatief
wordt.
Molenaar zijn is een passie, een onschuldig soort verslaving. Ik kan het me goed indenken:
stoppen is een moeilijk besluit en een afkickprogramma is strijdig met een geleidelijke
overdracht van werkzaamheden. Het wordt tijd het bestuurlijke vangtouw over te geven aan
een jongere generatie die flexibel genoeg is om nieuwe (of oude!) ideeën opnieuw te laten
groeien.
Lourens heeft laten weten dat het wel mooi is geweest.
Ik denk dat ik namens u allen spreek als ik zeg dat we het -in de letterlijke betekenis!daarmee eens zijn en dat we hem erg dankbaar zijn voor alle tijd en energie die hij aan de
molens in het algemeen en aan ons besteed heeft.
Jaap van Driel, namens het bestuur Gild Fryske Mounders

Drentse Molendag
De gezamenlijke Drentse molenaars houden op zaterdag 23 augustus voor de 19e keer een
Drentse molendag. Het is de bedoeling dat op deze dag een groot aantal van de inmiddels 38
molens in deze provincie draait en geopend is voor het publiek. Net als in 2001 is er in 2002
weer een molen bijgekomen: een tjasker. Dankzij de enthousiaste medewerking van de
molenaars was het aantal deelnemende molens het afgelopen jaar 31, een record! Jammer was
het wel dat er toen bijna geen wind was waardoor er maar een paar molens draaiden. Bij
enkele van de geopende molens worden diverse activiteiten ontplooid: (rommel)markt,
broodbakdemonstratie, expositie, fietstocht enz. Vanaf begin augustus zijn meer actuele
gegevens bekend bij het secretariaat van de Drentse Molenstichting onder tel.nr. 0592340480 (namens de organisatie M.W. Noordhoek)

Restauratie
Polslootpoldermolen
te Akkrum begonnen
Vrijdag 25 april j.l. ontving voorzitter
Louis Lyklema van molenstichting De Lege
Midden een aantal gasten bij de molen om
het begin van de restauratie en
verplaatsing van de Polslootpoldermolen
luister bij te zetten.
eze molen, ook wel bekend onder de naam
"Spookmolen", staat nu nog achter de
voormalige
proefboerderij
van
Veevoederfabriek U.T.Delfia aan de Polsloot
te Akkrum. De molen is in de loop van de
jaren door de nieuwbouw op het
industrieterrein
Spikerboar
grotendeels
ingesloten, waardoor de molenbiotoop erg slecht is en ook de watertoevoer naar de molen
alles te wensen overlaat. Verplaatsing van de molen was dan ook noodzakelijk.
In het verleden heeft men diverse malen geprobeerd deze achtkante spinnekopmolen te
slopen maar het is er gelukkig nooit van gekomen.
Inmiddels is De Lege Midden eigenaar geworden en het was de bedoeling dat op deze
zonnige voorjaarsdag een cheque van € 50.000,- aan de voorzitter zou worden overhandigd
namens de Sponsor Bingo Loterij om met een deel hiervan het eigenaarsaandeel van de
restauratie te kunnen bekostigen. Helaas kon door omstandigheden dit gebeuren niet
doorgaan en zal hiervoor een ander tijdstip worden gezocht.

D

Vervolgens ging het gezelschap in zuidelijke richting waar in Het Deel, scheef tegenover De
Deelsmolen, een nieuwe plaats voor de molen is gevonden. Hier stond een heimachine gereed
om een zestal palen in de grond te slaan voor de fundering van het achtkant. Wethouder
Harry Jonkers van de gemeente Boarnsterhim mocht hiervoor in de heimachine klimmen om
de eerste paal te slaan. De restauratie kost ongeveer € 218.000,- en de molen zal over enkele

weken op een ponton naar zijn nieuwe plaats worden gevaren. De restauratie omvat o.a.een
nieuwe houten schroef en schroefbak, binnenwerk, bovenhuis en kruirad. Dit werk zal door
Bouwbedrijf Hiemstra b.v. uit Tzummarum worden uitgevoerd. Gehoopt wordt dat begin
volgend jaar de molen weer kan draaien. Op de foto heeft secretaris Rien van Schayck zijn
jasje al uitgetrokken om meteen te kunnen beginnen.
Tekst en foto’s: André Cramer

Jaarverslag Stichting Molens in Menaldumadeel 2002
2002 was voor deze stichting een jaar met ups en downs, vooral doordat wegens
meningsverschillen enkele bestuursleden en vrijwilligers opstapten. Vooral het afscheid van
Waling Hofkamp, die vanaf de oprichting in 1975 toch een belangrijk stempel drukte op de
organisatie, was het meest ingrijpend.
Er zijn ook positieve zaken te melden, want eindelijk is begonnen met de restauratie van de
Amerikaanse windmotor Heechhiem en met de Puollen van Dronrijp is een flinke start
gemaakt met het drie jaar durende groot onderhoud. Daarnaast werd oud-bestuurder Steenaart
koninklijk onderscheiden.
De stichting heeft voor haar acht molens en de werkplaats nu nog de beschikking over 6
bestuursleden, 10 vrijwilligers en 186 donateur die samen goed waren voor ca. € 3540,- aan
donaties. Er werd 1 huwelijk in de Marssumermolen, die als Huis der Gemeente dienst kan
doen, gesloten.
Aan de diverse molens van de stichting werd weer het nodige onderhoud verricht waarbij de
vrijwilligers ook veelvuldig de handen uit de mouwen staken. Er werd zelfs een tjasker
gebouwd voor het Damshûs, het veenderij-openluchtmuseum te Nijbeets.
Qua draaiuren en bezoekersaantal is de Marssumermolen de topper: 281 draaiuren waren
goed voor 283 bezoekers en 1 huwelijk. De molens Hatsum en de windmotor Heechhiem
kwamen i.v.m. restauraties niet in werking gedurende het jaar 2002.
Met De Fryske Mole werd over ARBO-zaken van gedachten gewisseld. (GDW)

Expositie van modelbouwwerk
van molenaar Van der Meer in It Polderhúske
Tjerkwerd – In It Polderhúske bij de Babuurstermolen, het museum over de Friese
waterschappen en de strijd tegen het water in Fryslân, is een nieuw onderdeel
toegevoegd aan de vaste expositie. Uit de nalatenschap van oud-molenaar M. van der
Meer van Bolsward, voorheen Van der Meers molen Winsum, is een collectie
miniatuurwagens en karren tentoongesteld. Het betreft boerenwagens, maar ook een
scharensliep, een hondenkar en een bakkerskar. Ook een miniatuurhúske,
kruiwagentjes, een landhek en ander klein houtsnijwerk behoort tot de collectie. Fraai is
ook het model van een tjasker en dat van de afgebrande koren- en pelmolen De
Welkomst van Sint Jacobieparochie. Hier heeft Van der Meer ooit als molenaarsknecht
nog gewerkt, maar het meelstof maakte hem helaas ongeschikt voor dit werk.
De in 1999 overleden molenaar had bij zijn leven al de wens uitgesproken dat z’n
knutselwerk ooit een vast plekje zou krijgen, zodat ook anderen ervan kunnen genieten.
De molenaars Zijsling en Posthumus hebben het materiaal passend geëxposeerd in een
hoek van de voormalige woonkamer van het molenaarswoninkje. Een reden te meer om
deze fraaie molen eens met een bezoek te vereren. In de zomermaanden is er elke
woensdag- en zaterdagmiddag gelegenheid de tentoonstelling te bewonderen. (GDW)
.

Je zou zweren dat de scharensliep met de hondenkar even bij de molenaar op bezoek
is om wat messen e.d. te slijpen

Kort Fries Molennieuws
1. Molen van Formerum weer tiptop
Formerum - De bekende “koffiemolen” van Terschelling kan er weer tegen. Eigenaar Jan
van Dieren heeft geheel uit eigen middelen z’n molen weer in topconditie laten maken door
de molenmakers van Bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum. Staartbalk, korte en lange spruit
werden vernieuwd. Ook zelf hebben de Van Dieren’s de handen flink uit de mouwen
gestoken zodat de kosten enigszins gedrukt konden worden.
Nu het toeristenseizoen weer in alle hevigheid is losgebarsten kan de molenaar z’n gasten
weer in een keurig onderhouden molen ontvangen. Onder het genot van een heerlijke bak
koffie met cranberrygebak is het vervolgens aan de toeristen om te genieten van dit brok
cultuurhistorie op een van de mooiste plekjes van het eiland.
52. Bullemolen heeft biotoop met rijke geschiedenis
Lekkum – De molen waarmee onze secretaris en redactiemedewerker André Cramer draait,
heeft een standplaats die een zeer oude beschavingsgeschiedenis kent. Het archeologisch
bureau ACR uit Groningen heeft in de Bullepolder een karndeksel opgegraven uit de eerste
eeuwen van onze jaartelling. Het is waarschijnlijk het oudste deksel waarvan men weet heeft
en in ieder geval vijf of zes eeuwen ouder dan de vroegste vondst die in de Nederlandse
literatuur beschreven is. De vondst werd gedaan tussen de boerderij van Van Houten en de
Bullemolen. Ook werd hier bij opgravingen een primitieve veenontginning ontdekt.
69. Winsumer Westermolen in Noord-Holland herrezen
Winsum - In het Fries Molenboek staat hij nog afgebeeld op blz. 182 en 183 met de
vermelding dat de molen in 1976 is gedemonteerd en opgeslagen. Dit om algeheel verval te
voorkomen. Ooit zou hij in ruilverkavelingsverband weer verrijzen. Op wonderbaarlijke
wijze heeft de molen Fryslân helaas verlaten, want aannemer De Leeuw uit Schagen heeft
hem in handen gekregen en als houtzaagmolen herbouwd op een grote schuur aan de
Kneeskade langs het Noordhollands Kanaal bij Anna-Paulowna. Toen we hem in mei
jongstleden zagen draaien, leek het wel een majestueus gezicht. Aan de andere kant heeft
onze provincie weer een molen minder en dan kunnen we alleen maar constateren dat het
jammer is dat hij hier niet hersteld kon worden. We zeggen onze donateur de heer Tj.
Severein uit Alkmaar dank voor het doorgeven van dit bericht.
113. Bomen bij Penninga’s Molen gesnoeid
Joure - De bekende korenmolen in Joure is weer beter te zien. Dit voorjaar werd in de
Jouster Courant wat heen en weer gediscussieerd over de vraag of er nu wel of niet gekapt
had mogen worden. Maar feit blijft dat de molen de wind weer in de hekkens heeft en - dat is
minstens zo belangrijk- hij mag en kan weer gezien worden en dat moet men ook in Joure
toch wel heel erg kunnen waarderen, zo menen wij.
117. Skarrenmoune ontsloten
Scharsterbrug - Het molenpad naar de Skarrenmoune is twee dagen voor molendag gereed
gekomen. Tevens is de molen begin april geschikt gemaakt voor onbelast draaien, zodat de
molenaars vaker en bij minder wind kunnen draaien. Zo kon er op Nationale Molendag
gedraaid worden met vier volle zeilen, ondanks dat er onderin de vijzel een meerkoetnest met
negen eieren zat. Een kleine twintig mensen wisten het pad naar de molen te vinden. Komend
vanaf Joure kunt u meteen over de brug rechtsaf via een paadje bij de molen komen. De
molenaars Dull en Bos zijn er blij mee en hopen op menig belangstellende bezoeker.

Donateursdag De Fryske Mole / Friese Molenaarsdag 2003
Zaterdag 29 maart j.l was het weer zover, donateursdag van De Fryske Mole, welke
tevens wordt beschouwd als Friese Molenaarsdag. Ondergetekende ziet altijd met
verlangen uit naar dit soort evenementen. Immers, bij goede weersomstandigheden is
het dé kans om de vaak afgelegen Friese monnikmolens in actie op de gevoelige plaat
vast te leggen.

D

e weken voorafgaand aan dit evenement waren zeer zonnig geweest en de hoop was dan
ook dat dit nog even zou doorzetten. De weersvoorspellingen aan het begin van de week
waren niet al te rooskleurig. De zaterdag liet een combinatie zien van bewolking en regen,
niet ideaal dus om molens te fotograferen. Naarmate de week vorderde, werden de
vooruitzichten voor de zaterdag gunstiger. Tegen negen uur ’s ochtends vertrokken mijn
vrouw en ik rechtstreeks richting Stiens. Het zag er nog niet erg florissant uit met het weer.
Het beloofde zonnetje bleef nog hardnekkig verstopt achter het grijze wolkendek. De
bedoeling was dat ik in Stiens en omgeving zou beginnen met het bezoeken van de
opengestelde molens. Molenvriend Peter van der Drift uit Nootdorp (Z-H) reisde met de fiets
in de trein af naar Leeuwarden om van daaruit de opengestelde molens rond Leeuwarden te
fotograferen. Het doel hiervan was om alle deelnemende Friese molens in actie te
vereeuwigen, zodat er van een aantal molens weer ansichtkaarten uitgegeven kunnen worden,
zoals Peter van der Drift ook al eens eerder
heeft gedaan.
Toen we om kwart over tien in Stiens
arriveerden, was er bij poldermolen de
“Binnema’s molen” nog geen teken van
leven te bekennen. Dit was op dat moment
ook niet zo erg, want de lucht was nog
grijs, dus niet erg geschikt voor het maken
van een mooie foto. Verder dus maar
richting poldermolen “De Steenhuister”.
Achteraf gezien hadden we in het centrum
van Stiens een weg rechtsaf kunnen nemen
om bij de molen te komen, maar doordat
we voorbij Stiens reden, konden we nog
een blik werpen op het schitterend gelegen
Hervormde kerkje van Hijum, dat
oorspronkelijk is gewijd aan St. Nicolaas en
gebouwd is in het tweede kwart van de 12e
eeuw. Uiteindelijk kwamen we om
ongeveer half elf aan bij de in 1880
gebouwde
poldermolen
“De
Steenhuistermolen”. (zie de foto hiernaast)
De molendeur stond open, maar er was
geen teken van leven te bekennen. We besloten dan ook om eerst maar even te gaan
koffiedrinken, ondertussen de omgeving in ons opnemend. In de verte ontwaarden we iemand
met een polsstok die kennelijk probeerde om het eerste kievitsei van de provincie Fryslân te
vinden. Zowaar kwamen er opeens twee personen uit de molen lopen. Waarschijnlijk hebben
de beide heren eerst maar eens de lagers gesmeerd, dit voor het geval de molen nog in
beweging zou komen vandaag. Daar leek het op dat moment geenszins op, want het was

volkomen windstil. Vandaar ook dat molenaar Van der Veen en z’n assistent de zeilen er nog
niet voor hadden liggen. Gelukkig waren beide heren graag bereid om de molen voor de foto
even op te zeilen. Terwijl ze hiermee bezig waren, kwam de zon ook af en toe om de hoek
kijken. Toen de zeilen ervoor lagen, was de zon voldoende op sterkte om foto’s te maken.
Prachtige plaatjes leverde dit op, o.a een in het water weerspiegelende molen. En dan te
bedenken dat er in 1952 nog is overwogen om deze mooie molen te vervangen door een
Amerikaanse windmotor. Na de molen nog even van binnen te hebben bekeken, bedankte ik
beide heren hartelijk voor de te nemen moeite. Ondertussen was er al weer een uur verstreken
toen we op weg gingen naar Oude Leije.
(zie de foto hiernaast) Op weg hier naar toe,
had de wind inmiddels de kop opgestoken
waardoor
we
in
de
verte
de
“Balkendstermolen” er lustig op los zagen
draaien. Onderweg kwamen we de molenaar
van deze molen, de heer Velsma, op de fiets
tegemoet. We dachten nog, hij gaat toch niet
naar huis om te eten terwijl de molen draait!
Na de auto te hebben geparkeerd wandelden
mijn vrouw en ik langs de randen van de
akkers naar de uit 1844 daterende
poldermolen. Hier aangekomen bleek er nog
een tweede molenaar aanwezig te zijn. Het
bleek te gaan om de heer De Groot, ook
molenaar op “De Grote Molen” te Marrum.
Omdat
Velsma
vanwege
gezondheidsredenen niet de gehele dag
aanwezig kon zijn, was De Groot voor de
tweede helft van de dag z’n stand-in.
Omdat
poldermolens
zodanig
gefotografeerd moeten worden dat je ook
kunt zien dat het een poldermolen betreft, heeft molenaar De Groot de molen even een stukje
bijgekruid, waardoor het wiekenkruis een zodanige stand innam, dat er met de vijzelbak in
zicht en de zon in de rug onder perfect gecreëerde omstandigheden gefotografeerd kon
worden.
Op 16 mei 1998 was ik hier voor het eerst en heb toen vanaf een toevallig passerend
praamduwertje vanuit de Zuidhoekstervaart ook al een paar foto’s kunnen maken van de
malende molen. Echter, toen had ik enigszins te maken met wat tegenlicht waardoor de foto’s
ongeschikt bleken te zijn om er een ansichtkaart van te laten maken. We zijn nog even binnen
wezen kijken en zagen dat alle kamraderen hier conisch zijn uitgevoerd. Hiermee is bevestigd
dat het altijd de moeite waard is om ook de veraf gelegen molens met een bezoek te vereren.
Dit soort verrassende technische details krijg je dan ook alleen te zien tijdens de
molen(aars)dagen. Na molenaar De Groot hartelijk te hebben bedankt, namen we afscheid en
wandelden we weer richting onze auto. Nu gingen we weer richting Stiens, in de hoop dat we
een teken van leven zouden zien bij de “Binnema’s molen”. Tot onze grote verrassing was dit
ook inderdaad het geval, echter, ook hier geen zeilen voor de wieken. Omdat er toch geen
wind was, waren molenaar Hijma en zoon bezig met wat onderhoudswerkzaamheden. Toch
waren ze ook hier bereid om de fotograaf op z’n wenken te bedienen. Net als bij de twee
voorgaande molens, werd ook dit kleine molentje in verschillende wiekstanden vereeuwigd.
Van bezichtigen was hier geen sprake, je kon beter spreken van ‘even de kop om de hoek
steken’, zo klein was deze molen. Onder dankzegging voor de gedane moeite, gingen we

verder richting “De Bullemolen” te
Lekkum die we van verre reeds onder
vol zeil zagen draaien. (Zie de foto
hiernaast) Het duurde even voor we
de juiste toegangsweg naar deze
molen konden vinden. Terwijl we
zoekende waren kreeg ik een
telefoontje van Peter van der Drift.
Hij vroeg mij hoe onze tocht tot
dusver was verlopen. Dat zat wel
goed dus. Peter had inmiddels rond
Leeuwarden
per
fiets
“De
Himriksmolen” in het Groene
Stergebied en de “Froskepôllemolen”
bezocht en gefotografeerd. Hij was
zeer enthousiast over de goede
weersomstandigheden en de hartelijke
ontvangst van de op de molens
werkzame molenaars. Peter was nu
ook onderweg naar “De Bullemolen”
en hij zou zich bij ons aansluiten om
samen verder te gaan. Bij de molen
werden we verwelkomd door
molenaar Cramer. Het kruien op deze
molen is waarschijnlijk ‘Beulswerk’,
want Cramer had wat last van een -naar ik meen- spierverrekking in één van z’n armen.
Vandaar dat hij geassisteerd werd door Sytse Smits uit Dokkum. Aan deze oud-bestuurder
van De Fryske Mole bewaar ik goede herinneringen. We zijn elkaar vaker tegengekomen op
o.a. de molens van Westergeest en Metslawier. Dat Sytse wat met molens heeft is
waarschijnlijk wel bij velen bekend, gezien zijn woonadres, ‘Trasmûne’. Ondertussen was
Peter van der Drift ook gearriveerd. Na wat met elkaar te hebben gebabbeld, hebben we de in
1825 gebouwde poldermolen gefotografeerd en van binnen bekeken. Helaas was de molen
aan de buitenkant niet al te fotogeniek. Aan de westzijde ontbrak een gedeelte van de
rietbedekking in één der velden van het achtkant. Gelukkig kan er per 1 juni worden
begonnen met het opnieuw rietdekken van kap en achtkant. Zodra we vernemen dat dit achter
de rug is, komen we graag eens terug om nieuwe opnamen te maken. Dan kunnen we tijdens
de diacauserie van vereniging De Hollandsche Molen volgend jaar in elk geval dia’s laten
zien van de situatie voorheen en hoe het geworden is. We namen afscheid van de beide
molenaars en besloten om naar “De Froskepôllemolen” te gaan. (Zie de foto hieronder) Zoals
gezegd, Peter was hier al geweest, maar ik wou hier ook graag nog even naar toe. Mijn vrouw
en ik hadden hiervoor speciaal onze fietsen achter in de auto gezet, omdat ik wist dat het
nogal een stukje lopen was naar deze molen. Op 14 april 1996 was ik hier ook al eens
geweest, maar toen was het een verlaten molen. Dat het tij hier ten goede is gekeerd, konden
we nu met eigen ogen aanschouwen. We werden verwelkomd door een met vier volle
opgezeilde molen die schitterend in de late middagzon stond mooi te wezen. De
oorspronkelijk in 1896 elders gebouwde poldermolen is in 1962 verplaatst naar hier, waar hij
toentertijd in verbinding kwam te staan met een speelvijver om het water te verversen. Sjerp
de Jong -tevens de organisator van de Friese Molenaarsdag- bleek hier vandaag als
leermeester de honneurs waar te nemen voor molenaar Tjitte Talsma die de onlangs
gerestaureerde spinnenkopmolen ‘Kramers molen’ te Wirdum moest bemalen.

Van één van z’n leerlingen straalde de
vreugde af, waaruit ik kon afleiden dat die
uit het goede hout gesneden is. Na ook hier
vele plaatjes te hebben geschoten en te
hebben bijgepraat met de immer
enthousiaste Sjerp, waren we genoodzaakt
om snel verder te gaan, want we wilden nog
heel graag de hiervoor genoemde ‘Kramers
molen’ bezoeken. Haast was geboden, want
het was inmiddels 16.10 uur en de
molenaarsdag was om 17.00 uur ten einde.
Bij het parkeerplaatsje aan de Zwette
aangekomen, haalden we onze fietsen uit de
auto om in hoog tempo ons naar de molen te
spoeden. In de verte zagen we hem gelukkig
nog draaien.
We waren bijna bij de molen toen we tot
onze ontzetting zagen dat molenaar Talsma
het molentje inmiddels had stopgezet en
bezig was om het eerste zeil te verwijderen.
Luid roepend probeerden we zijn aandacht
te vestigen. Hij had direct in de gaten dat
wij potentiële bezoekers konden zijn en
begon onmiddellijk weer met opzeilen. God zij dank. Nu moesten we nog overgezet worden
over De Zwette. Een ijzeren bootje lag aangemeerd aan de wal waarin wij plaats konden
nemen en door aan een ketting te trekken kwamen wij vanzelf aan de overkant. We waren de
heer Talsma heel dankbaar dat hij speciaal voor ons nog even wou doorgaan met draaien. Na
een serie foto’s te hebben gemaakt ben ik nog even doorgelopen naar spinnekopmolen
‘Hoogland’ waar men ook al weer
een flink eind gevorderd is met de
heropbouw nadat deze op z’n
eerdere
standplaats
door
brandstichting
volledig
was
verwoest. Na onze fotosessie
begon molenaar Talsma met het
opbergen van de molenzeilen.
Hiermee was voor ons de Friese
Molenaarsdag editie 2003 ten
einde gekomen en konden we
terugzien op een zeer geslaagde
dag. We bedanken de organisatie
dan ook hartelijk en hopen dat er
het volgend jaar een vervolg
komt. Samen met molenaar
Talsma zijn we teruggevaren over De Zwette waarna onze wegen zich scheidden. In de auto
hebben Peter van der Drift en ik nog even wat foto’s uitgezocht voor het selecteren van
geschikte foto’s voor een door hem uit te geven ansichtkaartenserie. Als deze serie kaarten
gereed is, dan zal hij de lezers van ‘De Utskoat’ dit laten weten.
Tekst en foto’s: Harmannus Noot.

Excursie naar Zuid-Holland en Utrecht
zeer geslaagd

Vanaf De Blokkerse wipmolen is het uitzicht op de molens van Nederwaard (links) en
Overwaard (rechts) van een betoverende schoonheid.
Op zaterdag 5 april stond de excursie van het Gild Fryske Mounders weer op het
programma. Deze keer ging de trip naar enkele molens in Zuid Holland en
houtzaagmolen “De Ster” in de stad Utrecht. Met een bus vol molenliefhebbers beloofde
het een mooie dag te worden.

O

pstapplaatsen van de excursie waren dit keer Veenwouden, Leeuwarden en Lemmer.
In de laatstgenoemde plaats stapten veruit de meeste mensen op. Rond half acht
vertrok de bus uit Lemmer. De eerste molen die we op onze reis zouden gaan
bezoeken was “De Scheiwijkse” molen te Hoornaar. Op weg naar deze waarschijnlijk 16 e
eeuwse (1598) wipmolen, kwamen we langs de al malende wipmolen van Lexmond. Deze
wipmolen brandde ca.5 jaar geleden geheel af, maar gelukkig kon hij weer helemaal
opgebouwd worden. Ook de Scheiwijkse molen heeft een roemrucht verleden waarin brand
meerdere malen de ondergang van de molen betekende. In 1638 en 1720 werd de molen
herbouwd na brand. De molen die er dus nu nog staat stamt uit 1720. Maar in 1456 was er op
deze plaats al een molen aanwezig.
Toen we de Alblasserwaard binnenreden zagen we gelijk al een aantal molens staan. Enkele
daarvan zoals “De Goudriaanse molen” en de “Westermolen” te Langerak stonden al te
malen. Van veraf konden we “De Scheiwijkse molen” al zien draaien. (zie de foto op de
cover GDW) Met vier volle zeilen torende deze reus met ruim 27.50 meter vlucht ver boven
het weidse land van de Alblasserwaard uit. Eenmaal bij deze schitterende schepradmolen
aangekomen stond deze al flink te malen. Vroeger bemaalde hij de polder ‘Het Land Der
Zeven Molens. In groepjes van ca. 9 man kon iedereen een kijkje in het bovenhuis nemen.
Aandachtig werd de evenaar in ogenschouw genomen. De werking daarvan werd door de

molenaar meerdere malen gedemonstreerd. Hij genoot zichtbaar van de Friese molenaars. Na
hem te hebben bedankt voor zijn gastvrijheid namen we afscheid van de molen(aar) en
gingen we op weg naar het molencomplex te Kinderdijk.
Op weg naar het 19 molens tellende molencomplex kwamen we nog langs een aantal
beeldbepalende wipmolens. Zo kwamen we vlak langs de ”Hofwegense molen” en de
“Wingerdse molen”, beiden staande op het grondgebied van Bleskensgraaf. Beide wipmolens
zijn uitgerust met een vijzel, iets wat in de Alblasserwaard verder niet voorkomt.
In de panoramazaal te Kinderdijk stond de koffie met gebak al op ons te wachten. Met het
uitzicht op de molens smaakten deze lekkernijen nog beter. Om de molens zo goed mogelijk
te kunnen bezoeken werd er besloten om weer snel op pad te gaan. De eerste molen die aan
ons bezoek moest geloven was de wipmolen “De Blokker”, en ja hoor, alweer een wip die in
het verleden is afgebrand, want op 27 juli 1997 ging deze wiekendrager in vlammen op.
Zoals we in de molen konden zien, zijn veel onderdelen van het staande werk hergebruikt. De
molen die met Van Bussel stroomlijnneuzen is uitgerust, stond met twee halve te malen.
Omdat hij niet veel water heeft, werd er door de molenaar besloten om de molen onbelast te
laten draaien. De zeilvoering
werd gehandhaafd en dat had als
gevolg dat hij zeer stevig stond
te draaien. Op naar de volgende
molen. En dat was de
bezoekersmolen
van
het
complex, de no. 2 van de
Nederwaard.
Bij
deze
grondzeiler was het erg druk,
want het is in principe de enige
molen die daar voor het grote
publiek is geopend. Na enige tijd
bij deze ronde stenen molen te
hebben gebivakkeerd, werd het
tijd om de bus weer op te
zoeken.
Boven: Molenaar Jan Kiers van De Noord vertelt aan geïnteresseerde molenaars uit Fryslân over
de molenbiotoop. Op de achtergrond De Nieuwe Palmboom. (Foto: Sjerp de Jong) Hieronder: de
Schiedamse molenreuzen zijn prominent in het stadsbeeld aanwezig en staan borg voor fraaie
doorkijkjes.

Het was tijd om
aan de hoogste
molens van de
wereld
een
bezoekje te gaan
brengen. Eigenlijk
was
het
de
bedoeling om in
twee groepen de
molens
“De
(Nieuwe)
Palmboom”
en
“De Noord” te
gaan
bekijken.
Maar omdat de

andere molens ook draaiden, waren er ook enkele molenliefhebbers die een bezoekje
brachten aan de “De Vrijheid”. “De Palmboom”, die eigenlijk een kopie van “De Vrijheid”
is, (men kon alleen de sfeer die in “De Vrijheid” wel aanwezig is niet zo goed kopiëren), is in
1992 weer gecompleteerd tot volledige molen. Voor 1992 stond er alleen nog een stomp. De
zolders onder de stelling zijn nu ingericht als museum. Zo worden alle molens die Schiedam
ooit rijk is geweest op een grote maquette in beeld gebracht. Ook zijn er allerlei foto’s van de
molens van vroeger uitgestald. Vanaf de stelling hadden we een schitterend uitzicht op de
andere vier molens van Schiedam. En deze vier andere molens stonden ook te draaien. Een
prachtgezicht! Nu maar weer alle trappen afgaan om naar de andere molen te verkassen. En
dat was “De Noord”. Onderin deze vm. moutmolen is een restaurant gevestigd. Via de
‘rommelzolder’ van molenaar Jan Kies kwamen we uit op de maalzolder en tevens
stellingzolder van “De Noord” In deze stenen reus kon iedereen ook een kijkje in de kap
nemen. Zo was het gietijzeren rollenkruiwerk en de Vlaamse vang met haak goed te zien. In
tegenstelling tot “De Vrijheid”, “De Walvisch” en “De Palmboom” ligt er in “De Noord” wel
een lange bovenas. Deze as is overigens afkomstig uit een molen bij Pieterzijl (Gr.)
De laatste molen
op onze reis was
de houtzager in de
stad
Utrecht,
genaamd
“De
Ster”. In 1998 is
men
begonnen
deze
stellingmolen te
restaureren. Voor
1998 stond alleen
de zaagschuur er
nog maar. Men
heeft een geheel
nieuw
achtkant
gebouwd en de
molen
weer
zaagvaardig gemaakt. Echt origineel is men daarbij overigens niet te werk gegaan. Het
achtkant is veel minder getailleerd dan het originele en er kwamen i.p.v. drie zaagramen maar
één zaagraam voor terug. En de vloer heeft meer weg van een balzaal dan een vloer waar
hard wordt gewerkt. Daarnaast is de glazen wand en doorgeefopening (vanuit de keuken) in
de zaagschuur natuurlijk ook geen voorbeeld van erg veel authenticiteit. En zo zijn er nog
wel een paar voorbeelden aan te voeren die niet van geschiedkundig inzicht overlopen. Het is
natuurlijk prachtig voor alle vrijwilligers die daar hun uiterste best doen om er iets van te
maken dat de molen is gerestaureerd. Maar, op molengebied voegt de houtzager weinig toe,
het woord ‘poppenkast’ is hier volgens mij wel op z’n plaats. Maar, deze molen mocht
absoluut de pret niet drukken.
En zo kwam er met deze achtkante stellingmolen, staande aan de Leidsche Rijn, een
einde aan deze prachtige molenreis. Nu maar hopen dat Sjerp de Jong volgend jaar
weer zo’n mooie dag wil organiseren. We hebben er het volste vertrouwen in!
Ruurd Jakob Nauta

Een dag uit het leven van een molenhondje
Natuurlijk ben ik niet echt een molenhond. Zeker: ik ken inmiddels, al ben ik nog maar
2 ½ jaar oud, al veel van die wiekendragers, want mijn baas en bazin slepen me overal
mee naar toe.

I

k moet (mag) zelfs mee tot in de
kap van weer zo’n monument. Ik
durf veel, maar soms zijn die
smalle houten trappen me te
griezelig, dan zijn ze wel zo gek
om me op te tillen en mee onhoog
te dragen. Ik heb al gauw in de
gaten gekregen wanneer ze weer
naar een van de molens toe gaan.
Is de baas thuis, dan is het 50 %
kans. Is die al vroeg naar z;n werk
gegaan, dan moet ik de bazin goed
in de gaten houden. Ze laat me wel
eens alleen, zie je. Dan gaat ze er
vandoor met mooie kleren aan, en
haar goeie tas mee. “Nei skoalle”
noemt ze dat. Maar trekt ze haar
oude
kloffie
aan,
en
de
bergschoenen, en pakt ze dan ook
nog die blauwe rugzak in, dan ben
ik niet meer te houden. Ik jammer,
spring naar de deurknoppen en
zwiep hard met m’n staart. Ja hoor,
ze zegt: “Bus” en pakt zo’n sleutel
van het prikbord. Dus nu eerst
braaf meelopen, bij de halte
proberen of die bus sneller komt
als ik luid ga mekkeren van
ongeduld, en dan een kwartiertje
heel stil bij de bazin op schoot
blijven zitten. De molen zie ik al van verre en ik begin alweer te piepen en te draaien. Hè,
gelukkig let zij ook op en dan mogen we eruit! Vroeger liep ik nog braaf mee naar de molen.
Maar nu weet ik wat nog veel leuker is: het land in! Sporen zoeken, eindeloos snuffelen,
graven en allermooiste: een haas zien springen uit zijn leger in de slootwal. Dat is het einde.
Met een rotgang ga ik dat beest achterna. Zigzag door de weilanden, grote sprongen over de
sloten en maar keffen. Jammer genoeg win ik het nooit. Na een tijdje geef ik het dan maar op
en zie weer in de buurt van de molen te komen. Of van het vrouwtje, zoals laatst toen we al
weer op weg naar de bus waren. Was ze me mooi weer kwijt omdat ik wat rook dat me
onweerstaanbaar trok. Zij doodsbenauwd dat ze de bus zou missen door mijn jachthobby. Zij
is trouwens bij de molen ook bang. Zodra ik op de pôle verschijn terwijl de molen draait,
bindt ze me vast. Ba. Dat komt omdat ze enge verhalen gehoord heeft over hondjes bij
molens. Zoals dat van die molenaar die zijn beestje even aan een molenwiek had vastgezet.
Al ‘pratende weg’ met een ander mens vergat hij het dier en lichtte de vang. En daar zwiepte

het mee de lucht in. Ook schijnen er meerdere soortgenoten een dodelijke klap te hebben
gekregen, dus….
Pas als de molen stilstaat en afgetuigd wordt, mag ik weer in de buurt komen. Vooral ben ik
ongelooflijk lekker vies geworden en lijk ik amper meer op het mooie bruin-witte
kooikerhondje dat ik ben. En ik moet een beroerde prijs betalen voor m’n heerlijke
‘strúnochtend’: het vrouwtje haalt met de putemmer water uit de vaart en begin met af te
rossen. We moeten toch een beetje fatsoenlijk de bus in, zegt ze dan. Waarom gaan we dan
ook niet op de fiets, zoals naar de andere molen. Kan ik lekker mee draven. Toegegeven, het
is daar lang zo leuk niet. Geen weilanden, geen hazen. En ik moet er goed opletten, want er
komen wel eens mensen die klanten heten, of bezoekers. Die willen alles bekijken. En ik
maar blaffen, vastgebonden op de stelling. Als de bazin maalt is het wel leuk, want dan ligt er
later overal meel, waar ik lekker van slikken kan. Het leven van een molenhondje heeft echt
erg fijne kanten! Dat laat ik wel eens zien door als een raket rondjes om de molen heen te
draaien. Een soort vreugdedans om de hobby van mijn baasjes!
Berber

Uit ons prentenkabinet

Deze (veen?)poldermolen komt uit de collectie van Dirk Swierstra uit Leeuwarden.
We kregen van molenmaker Durk Posthumus uit Huins een reactie op de onbekende
molenfoto’s uit ons vorige nummer. De stellingmolen moet volgens hem gezocht worden in
de provincie Groningen. Het is de koren- en pelmolen “De Vlijt”uit Westeremden die
gebouwd werd in 1856. Hij had een vlucht van 86 voet. Er werd een sloopvergunning
afgegeven op 6 augustus 1951 waarna de molen in oktober van dat jaar werd gesloopt. Hij is
in het Groninger molenboek te vinden onder nr. 119.
Dan de Friese zelfzwichter. Deze bemaalde
volgens Posthumus de Gooijumerpolder en
stond ongeveer 1 km ten z.o. van het dorp
Zurich aan de Gooijumervaart. Hij werd
gebouwd in 1817 en in 1937 vond de sloop van
deze fraaie molen plaats. De foto is volgens
Posthumus net voor de afbraak gemaakt, omdat
achter de molen al een gemaaltje te
onderscheiden is en een elektriciteitspaal. Popke
Timmermans zoekt hem ook in deze regio.
Albert-Jan Veening uit Boyl denkt dat het echter
gaat om de molen van de polder Ypma onder
Witmarsum. Hij stelt dat het gemaaltje en de
elektriciteitspaal overeen komen met een foto in

een krantenbericht van onbekende datum. (zie hiervoor) Wel weet Veening dat die molen in
1938 gesloopt is.
Dan kwam er nog een reactie op een oude ansicht die we enkele jaren geleden plaatsten.
Erwin Esselink schreef ons:
“In Utskoat 102 van mei 2001 stond in de rubriek 'Uit ons prentenkabinet' als onbekende een
'Friesche watermolen', zoals het onderschrift vermeldt. Ik ben er sinds kort achter, dat het
geen Friese molen is, maar een Noordhollands wipmolentje en wel de 'Slapermolen' bij
Spaarndam even ten noordoosten van Haarlem. De foto is genomen vanaf de Slaperdijk in
zuidelijke richting. In 1938 werd de molen, die met een scheprad uitgerust was, gesloopt.”
Pieter Hofkamp stuurde ons nog een paar onbekende molenplaatjes waaronder een
zelfzwichter-poldermolen en een windmotor voor onze rubriek Uit ons prentenkabinet.
We vragen de molenspeurders opnieuw hun neus te steken in de afbeeldingenarchieven opdat
een vergeten molenbeeld weer tot leven wordt gewekt. Een molenfoto begint immers pas echt
tot leven te komen wanneer we de standplaats weten. Dat roept dan vaak ook weer volop
reacties op. Zo ook de foto’s die we in nummer 109 plaatsen en die gelukkig door toedoen
van onze lezers thuisgebracht konden worden.

Hierboven een in rouw gezette zelfzwichter
met op de achtergrond een windmotor. De
fot is vermoedelijk gemaakt i.v.m. de komst
van
het
naastgelegen
elektrische
gemaaltje. Rechts een andere bedreiging
voor de traditionele wiekendragers: een
Amerikaanse windmotor, een type dat
inmiddels ook de monumentenstatus heeft
verworven.
Er kwam nog een verrassende reactie binnen van Pieter
Hofkamp van de Heerenveense korenmolen Welgelegen. Hij
schrijft: “Deze foto kwam ik tegen in een oude Utskoat nr 43
september 1986. Daar werd gevraagd om een spinnenkop te
herkennen met een Amerikaanse molen.” Hofkamp komt
daarbij tot een suggestie: “Ik denk namelijk dat deze molens
aan de Dokkumer Ee hebben gestaan vlakbij Finkum en
Bartelehiem”.
Alvorens we hier in het komende nummer dieper op ingaan
zijn we benieuwd naar reacties van onze lezers. (GDW)

Uit het familiealbum 2
De spinnekop Haubois bij Loënga
Deze prachtige foto is
gemaakt rond 1920. De
spinnekop met de naam
‘Haubois’ heeft te Loënga
gestaan. Loënga is bekend
van de daar nu aanwezige
grasdrogerij ‘Pasveer’.
De molen was eigendom van
de gebroeders Bootsma. Zij
boerden op de nabijgelegen
boerderij ‘Haubois’.
De fraaie boerderij ligt thans
in de woonwijk Pasveer, aan
de rand van de nieuwe
oostelijke
rondweg
om
Sneek. Het gehucht Loënga,
met
klokkestoel,
ligt
tegenover de grasdrogerij.
De woonwijken van Sneek
liggen nu op steenworp
afstand. Het gehuchtje ligt er
echter nog steeds ongeveer
bij, zoals op de foto is te
zien. Het vrije zicht is
beperkter geworden. De rij
iepen, die op de achtergrond
zichtbaar is, stond langs de
straatweg van Sneek -via
Scharnegoutumnaar
Leeuwarden.
Ook
deze
situatie is thans gewijzigd.
De bomenrij is deels
verwijderd en vervangen.
Achter de thans provinciale
weg
N354
ligt
het
zogenaamde ‘Zwettebos’, tussen die weg en de Zwette. Op een kaart uit de ‘Historische Atlas
Friesland’, die de situatie van 1930 weergeeft, staat de spinnekopmolen niet meer
aangegeven. De molen moet met deze aanwijzing wel in de twintiger jaren zijn verdwenen.
De plek waar de molen heeft gestaan is thans niet meer als zodanig herkenbaar. Het rechts op
de foto zichtbare boezemwater is inmiddels gedempt.
De schitterende foto toont ons, dat de vierkante ondertoren was gedekt met dakpannen. Dit
kenmerk kwam ook voor bij een andere vierkante spinnekop in deze buurt. Dit betreft een
vrijwel gelijk exemplaar, dat noordelijker heeft gestaan tussen de eerder genoemde straatweg
en de Spearsterdyk. Dit weten we van de foto van die molen in het boek ‘Skiednis fan
Skearnegoutum’, op pagina 262. Dit boek leert ons meer over de plaatselijke ontwikkelingen.

Zo wordt beschreven, dat de landerijen ten oosten van de Zwette vielen onder het waterschap
‘De Sneeker Oudvaart’, dat is opgericht in 1919. Dit gebied had een grootte van 5127 ha. In
het gebied draaiden in 1919 –schrik niet- 112 molens! Hiervan vielen 38 onder
Wymbritseradiel; 74 behoorden tot het grondgebied van Raerderhim. Het waterschap is
destijds opgericht om de bemaling en de vaargelegenheden te verbeteren. Het doel was
hierbij ook om van de vele kleine molentjes af te komen. Bijna elke boer had zo’n ding. Het
onderhoud en de bediening kostten de boeren veel geld en vroegen veel zorg. De molen
‘Haubois’ staat er op het eerste gezicht nog prima bij. Er zijn echter kleine aanwijzingen, die
wijzen op beginnend verval. Het zou best mogelijk kunnen zijn, dat de molen tijdens de
opname al niet meer in bedrijf was. Van het omhoog staande end ontbreekt een deel van het
hekwerk, dat vast en zeker niet bedoeld was als wafel. Ook lijken de hoekvorsten van de
ondertoren niet allemaal meer op hun plaats te liggen. Wie weet, beleefde deze fraaie
spinnekop op deze foto wel een van zijn laatste momenten. Een afscheidsfoto? Feit is, dat het
wateropvoerwerktuig in 1930 niet meer op de kaart was ingetekend. Verder weten we, dat het
kersverse waterschap de bemalingstaken vanaf 1919 op een grootschaligere manier ging
organiseren. Ook deze molen had door de nieuwe ontwikkelingen zijn tijd gehad, zoals
honderden andere soortgenoten. Denk overigens eerder in duizendtallen, want alleen al het
beperkte grondgebied van dit waterschap telde op een gegeven moment ruim meer dan
honderd exemplaren. Een rekensom: 5127 ha. = 51.270.000 m2. Bij de genoemde 112 molens
stond op elk denkbeeldig vierkant van 677 bij 677 meter een boerenpoldermolentje. De
plaatselijke molenmakerij kende tot de komst van de grotere waterschappen een
aantrekkelijke en stabiele markt: men had in de eigen ‘krite’ volop werk.
De foto is beschikbaar gesteld door Jarig Feenstra uit Scharnegoutum. Op de foto staan onder
meer zijn pake en beppe. We zien van links naar rechts: Rintje Bootsma, Jeltje Feenstra–
Atsma, Jentje Bootsma, Jan Coers en Jaring Feenstra (de ‘n’ van Jaring is twee generaties
later wegbezuinigd!).
Van de huidige bewoner, Lippe van der Laan van de boerderij kreeg ik nog wat aanvullende
informatie: "De boerderij heet dus Haubois, genoemd naar Cornelis Haubois die in de 18e
eeuw burgemeester van Sneek is geweest. Hij heeft toentertijd een buiten gekocht(Loenga
state), wat later is afgebroken. Hierna is een boerderij gebouwd die vanaf ongeveer 1780 tot
aan 1995 door de familie Bootsma bewoond is geweest. Deze familie is nauw verbonden met
Loënga.De laatste twee, Jentsje en Ymte hadden geen kinderen. Hun maatschapslid Wilco
Liemburg heeft met het geld uit de verkoop van de boerderij Haubois in Vrouwenparochie
een nieuw bedrijf gekocht. Op de topografische kaart van Fryslân staat de boerderij ook met
de naam Haubois vermeld. Sytze ten Hoeve, conservator van het Sneeker museum weet
enorm veel van de rijke historie van deze boerderij en haar bewoners."
Bron: ‘Skiednis fan Skearnegoutum’, Tsj. Santema, 1991, pagina 261-264.
FT
Reactie op de oude foto van de Borgmolen
Er kwam een reactie op de oude foto van de Borgmolen die we plaatsten in nr. 109 bij het
artikel over de onderscheiding van de molenstichting De Lege Midden. De heer S. Andringa
uit Noordwolde wist ons te melden dat de foto van 1936 dateert. Verder wist hij te melden
dat Jan Haites van der Schaaf de molen in 1895 bouwde. De eerste molenaar verdiende in
1897 een jaarloon van 45 gulden. In 1923 sloeg de bliksem in de molen en molenaar Gjalt
Wester kwam hierbij om het leven. In 1952 is de molen buiten bedrijf gesteld. We danken de
heer Andringa voor zijn aanvulling op de gegevens bij de betreffende foto.

Een stukje geschiedenis over WINDMOTOREN
In vervolg op reeds eerder door mij in De Utskoat nummer 106 van juni `02 vermelde
informatie betreffende windmotoren leek het mij voor onze lezers wel aardig nog wat
meer wetenswaardigheden over deze toch bijzondere staaltjes van techniek uit het
verleden te schrijven.

O

ngetwijfeld zullen er onder onze lezers mensen zijn voor wie deze informatie niet
onbekend is en mogelijk al eens eerder in de Utskoat of andere bladen heeft gestaan.
De hierna volgende informatie uit de inleiding in de catalogus van R.S. Stokvis & Zonen
Rotterdam, van 1 september 1911, heb ik om de originaliteit geen geweld aan te doen
letterlijk overgenomen.
Waarbij ik wil opmerken dat het geenszins mijn bedoeling is hiermede afbreuk te willen doen
aan de voorganger van deze molen , de aloude houten poldermolens, die ook hun diensten
reeds hadden bewezen en in hun tijd zonder twijfel van grote waarde zijn geweest, en nu nog
zijn als monument.
Beide typen molens zijn producten uit lang vervlogen tijden en ons streven is deze fraaie
staaltjes van industrieel erfgoed voor ons nageslacht te bewaren en te onderhouden.
Dan nu het woord aan R.S. Stokvis& Zonen.
Bij het samenstellen van dezen catalogus over onze “Herkules-Metallicus” Windmotoren,
waarvan de bedoeling is het geven van eene zoo juist mogelijke voorstelling dezer werktuigen
en de toepassing daarvan, achten wij het niet ondienstig eenige opmerkingen vooraf te doen
gaan over onze ervaringen in deze richting.
Toen wij voor circa 7 jaar deze motoren introduceerden, waren de omstandigheden
daarvoor nog niet zoo bijzonder gunstig en niet te onderschatten was dan ook het
wantrouwen, waarmee toenmaals de “HERCULES-METALLICUS” werd ontvangen.
De ervaringen toch, in ons land vòòr dien tijd met windmotoren opgedaan, waren verre van
gunstig en eerst nadat wij met groot succes een omgewaaide Amerikaanschen windmotor op
een vrij grooten polder in Friesland door onze Duitschen “HERKULES-METALLICUS”
hadden vervangen, hebben wij allengs het vertouwen gewonnen.
En, ofschoon wij bij de uitgave van dezen catalogus reeds beschikken over niet minder dan

90 referenties van in ons land uitsteekend werkende “HERKULES –METALLICUS”
motoren, is toch naar onze overtuiging het veld van toepassing van deze werktuigen veel
grooter dan men thans nog in het algemeen inziet.
Er bestaan op dit gebied nog allerlei dwaalbegrippen; in de eerste plaats voor landeigenaars
en landbouwers, dan ook voor bewoners van landhuizen etc. achten wij een juist inzicht in
windmotoren en hunne toepassing van groot belang.
In hoofdzaak hebben wij in onze praktijk in windmotoren drie onjuiste opvattingen ontmoet.
Die wij bijna altijd met succes hebben bestreden door reflectanten in de gelegenheid te
stellen tot zelfstandig onderzoek naar onze resultaten over eenige jaren.
TEN EERSTE:
de voor oningewijden voor de hand liggende vergelijking met houten molens.
Het groote verschil tusschen onzen windmotor en den houten molen ligt hierin, dat een wind
van 4 à 5 M. per seconde voldoende is voor de normale capaciteit, waarop wij onze
windmotoren garandeeren en, dat een houten molen voor eene arbeidsprestatie van eenige
betekenis een wind van 7à 8 M. per seconde noodig heeft.
De windmotor heeft dus veel meer werkuren. Daar de “HERCULESMETALLICUS”windmotor geheel zelf-werkend en onafhankelijk van bediening is, is het
aantal werkuren, met inbegrip der nachten, daarom alleen reeds ongeveer het dubbele van
die van de houten molen.
TEN TWEEDE:
Men denkt zich alle windmotoren van Amerikaansch fabrikaat en constructie.
Men mag, zonder eenige overdrijving beweren, dat Amerikaansche windmotoren, voor onze
winden te zwak gebouwd zijn. De gevolgen van die fout bleef niet uit en in het bijzonder dààr,
waar men vertrouwde op hunne zelfregeling bij storm; meerdere motoren werden door storm
beschadigd of waaiden om.
Onze “HERCULES-METALLICUS”motor is geen Amerikaansche, doch een
Duitsche
motor en heeft met de Amerikaansche motoren niet veel meer dan de naam gemeen.
GEEN ONZER MOTOREN IS NOG DOOR STORM BESCHADIGD.
WIJ GARANDEEREN VOOR STORMZEKERHEID.
TEN DERDE:
Men stelt zich de windkracht voor als een onbetrouwbare krachtbron.
Ook deze voorstelling van zaken is verklaarbaar, niettemin onjuist.
Waar is, dat de wind in ons land nog al veranderlijk is. Proefondervindelijk is er echter
regelmaat in de schijnbaar grootste onregelmatigheden en zoo is het ook gesteld met de
voorkomende winden.
Wij beschikken thans, dank zij de nauwkeurige waarnemingen van het Kon. Meteorologisch
Instituut te De Bildt, die zich uitstrekken over een reeks van jaren, over volkomen
betrouwbare cijfers omtrent den tijdsduur van alle voorkomende winden, ook van zeer lichte
winden, die voor krachtsontwikkelingen van minder waarde zijn .
Men zie hierover pag. 25 van dezen catalogus, waarin de resultaten van de waarnemingen
van het K.M.I. zijn afgedrukt en toegelicht.
De 90 installaties, die wij leverden, tot Augustus 1911, zijn onderverdeeld als volgt:
60 Polderbemalingen,( zoowel voor in- als uitmalen ). 25 Pompinstallaties voor
watervoorziening. 4 Installaties voor electr. Stroomopwekking. 1 Installatie voor machinale
houtbewerking.

Een complete referentielijst vermeldende de eigenaars, groote der motoren, plaats van
opstelling en bestemming drukken wij af op de pagina`s 7 tot 13; zonder enige overdrijving
mogen wij constateeren, dat al deze motoren aan het gestelde doel beantwoorden.
Op de pagina`s 14-23 hebben wij eenige attesten afgedrukt; van de referenties over
polderbemaling zijn die, loopend over het seizoen 1909/10, door de buiten gewonen regenval
en de hooge waterstanden in dien winter, ons inziens zeer belangrijk.
Wij geven voorts in deze catalogus eene beschrijving van elk der vier toepassingen boven
genoemd, die, naar wij ons voorstellen, voldoende zijn tot het geven van een algemeenen
indruk.
Verdere gegevens op te nemen, afmetingen, capaciteiten en prijzen zou weinig nut hebben,
aangezien elk geval weer op zich zelf moet worden beoordeeld en een eigene combinatie
noodig maakt.
Het is steeds wenschelijk, meestal noodzakelijk, dat wij steeds ter plaatse eene terreinopname
doen, waarvoor wij, bij serieuze aanvragen, steeds gratis en zonder verbintenis een
deskundige beschikbaar stellen.
Opdat men echter zijne aanvragen eenigzins zal kunnen omschrijven, hebben wij op pag. 26
eenige vragen afgedrukt, waarvan de beantwoording ons eenige kijk geeft op wat noodig is.
Het zal ons daarom steeds aangenaam zijn bij aanvragen die gegevens te ontvangen.
Terwijl wij ook den verdere inhoud van deze catalogus in uwe welwillende aandacht
aanbevelen en gaarne verder verlangde inlichtingen zullen verstrekken, verblijven wij
Hoogachtend,
R.S. STOKVIS & ZONEN LTD.
TECH. AFD. II.
ROTTERDAM, October 1911.

Opmerking:
Volgens bovenstaande waarneming- registratie zijn de gegevens gebaseerd op een
hoogte van 37 meter, vanaf waar is niet duidelijk of dit v.a. N.A.P. of Zeeniveau moet
worden gerekend. Van de attesten, waar Stokvis over schrijft, heb ik er èèn uitgezocht
en hieraan toegevoegd. (Wordt vervolgd)
H. de Vries

De molen van Jouswier
Toeval bestaat niet, toch…..?
In mijn poging de geschiedenis van poldermolen ‘Swarte Prinsch’ aan het Ouddeel
onder Tytsjerk in kaart te brengen komen soms onverwachte (molen)contacten tot
stand.
Ik ging een aantal weken geleden op bezoek bij Jelle de Graaf, de vroegere
rayonopzichter en polderbeheerder van Waterschap ‘Kleine Geest’ (later ‘De Wâlden
en ‘Lauwerswâlden’). Na enige interessante wetenswaardigheden van de polder
Ouddeel te hebben vernomen, begreep ik dat zijn vader Klaas vroeger ook molenaar
was geweest en wel op de watermolen van Jouswier. Helaas had zoon Jelle nooit een
afbeelding kunnen achterhalen van deze molen in volle glorie (wel van de
brokstukken….). Ik beloofde hem zelf eens wat rond te kijken.

Z

o gezegd, zo gedaan. Allereerst Durk Posthumus, molenmaker en verzamelaar van
afbeeldingen van Friese molens, gebeld (‘Nee, helaas.’) en de vereniging De
Hollandsche Molen aangeschreven. De heer Van Hees van de Vereniging zond mij daarop
een registerblad en een afbeelding retour, waarop met potlood stond bijgeschreven
‘Jouswier’. De getypte tekst sprak echter over de molen van Raard.
Vervolgens kreeg ik contact met Popke Timmermans. En wat schetst mijn verbazing? Popke
was reeds bezig met een stukje in De Utskoat over de brokstukken van de molen van
Jouswier! Hij overtuigde mij er ook van dat de genoemde afbeelding van de vereniging De
Hollandsche Molen niet de molen van Jouswier maar die van Raard was. Jammer maar
helaas.
Tenslotte kwam ik via via telefonisch in contact met de heer Banga die voornemens is in de
nabije toekomst een boekwerkje te maken van de (verdwenen) watermolens van
Dongeradeel, waaronder dus ook de molen van Jouswier. Mogelijk dat zijn nauwgezet
archiefonderzoek nog eens een afbeelding oplevert van de molen van Jouswier, dat zou
prachtig zijn!
Afsluitend wil ik graag de heer Jelle de Graaf aan het woord laten over wat hij weet (via zijn
oudste broer en via de dochter van de laatste molenaar Jepma) over de molen van Jouswier,
zodat de personen op de foto’s van Popke Timmemans benoemd kunnen worden. Toeval
bestaat niet…. toch? Echter, deze puzzel is weer opgelost!
“Mijn vader Klaas de Graaf, geboren op 13 mei 1891 en overleden 5 april 1976, werd
molenaar op de watermolen van Jouswier toen hij huwde met zijn vrouw Antje van der Hoek
op 20 mei 1916. Zij woonden in het nabijgelegen molenaarshuisje. Naast het molenaar zijn
was hij belast met het onderhoud van de tochtsloten en had ook enige koeien en varkens voor
wat extra inkomsten. Hij heeft dit werk gedaan tot 12 mei 1923, waarna de heer Pieter Jepma
de molen overnam en familie De Graaf verhuisde naar de ‘Wouden’.”
Hieronder de aanvullingen op de foto’s zoals die geplaatst zijn in nummer 109.
Foto 1: links de vrouw van de fotograaf, midden Anna Jepma, dan molenaar Pieter Jepma en
hondje ‘Fix’ en rechts de fotograaf (moeder Jepma heeft het reeds ingestelde fototoestel
vermoedelijk afgedrukt)
Foto 2: Anna en molenaar Pieter Jepma op de molenwiek, het molenaarhuis is duidelijk
zichtbaar; zo staat het er nu nog.
Foto 3: geen beschrijving bijgevoegd)

Foto 4:
Anna Jepma (5 jaar) met de hond, links molenaar Pieter Jepma, 30 jaar oud),
rechts
de
fotograaf en
zijn vrouw.
Bijgaande
foto kwam
ook nog
boven water
en toont
molenaar
Klaas de
Graaf met zijn
jongste zoon
Jelle,
omstreeks
1950).

Henk Veerdig

DICHTERLIJKE OPDRACHT
Tijdens het ordenen van mijn molendocumentatie ontdekte ik nog een krantenknipsel
uit de Leeuwarder Courant van omstreeks 1970 onder de toenmalige rubriek , “Ut ‘e
Lapekoer”. Daarin het volgende:
WINDMOTOR TERKAPLE DRAAIT 65 JAAR.
Ergens in het wijde veld
in de buurt van het Terkappelster kerkje staat een
“windwatermolen”, een stoere reus in zijn soort. Hij heet “Hercules” en deswege wordt het
poldertje, dat hij bemaalt, de “Herculespolder” genoemd. Deze molen heeft nu 65 jaar
gewerkt in het belang van ingelanden, die hij vrijwaarde voor wateroverlast.
Hij is niet stilgezet wegens ouderdomskwalen of zo iets, maar omdat een geheel nieuwe
polder , veel groter, is gecreëerd, met een “automatisch elektrisch gemaal”, nu gereed
gekomen met steun van C.T.D.
Met stroom en aanvoerkanalen en wat maar
tot een moderne waterregeling behoort.
Alles een gevolg van ruilverkaveling , ook in deze mooie schilderachtige Lege Wâlden en het
bij elkaar stappen van kleine waterschappen en polders tot èèn groot waterschap, “Boarnferd”
met zo`n 25000 ha. oppervlak en zetelend in het Polderhuis te Heerenveen .
Het Herculespoldertje is nooit meer dan 85 ha. geweest.
Het driemanschap, Anne Gerrits van der Leij, Kornelis Sj. Bakker en Fokke I. Schaap, de
promotors van de “Herculespolder” in 1905 en jaren lang “Poldermeesters”, zullen in 1905
niet hebben kunnen denken , dat dat nieuwe ding ( want een “wynmotor” was toen iets
nieuws”!) het 65 jaar zou uithouden zonder al te veel mankementen.
Het bouwsel werd indertijd via importrice firma Stokvis & Zonen te Rotterdam geleverd en
door de op dit gebied zich specialiserende firma Koelstra & Dölle te Balk.

Dichterlijke opdracht
Wanneer er reparaties aan de motor moesten worden gebeuren, werd de firma Koelstra &
Dölle bericht gedaan. Zulk een bericht kan ook poëtisch zijn.
De Van der Leij`s zijn poëtisch aangelegd en bemoeiden zich ook wel met voordragerei.
Hier vindt men een poëtisch gestelde brief over een prozaïsch onderwerp ( misschien een
50 jaar geleden).

Aan Koelstra & DÖlle, Balk.
Koelstra of Dölle, kom over
en help ons.
Want ik geloof de motor is
ziek.
`t schort er sinjeur vrij secuur
in zijn hersens.
`t is altijd maar draaien, een
windhaan gelijk.
En dat is het wond`re; begint
hij te draaien.
Dan is het met `t eigenlijk
draaien: draai uit.
Het rammelt en rommelt zo
heel daar boven.
En niemand van ons weet of
wat dat beduid.
Kom, en genees hem, `t is
alles hier water.
Kom nog vandaag en kom
zelf zo het kan.
`t Duld hier geen uitstel, dat
kunt ge begrijpen.
Schade bij schade dat komt
er nog van.
Gij weet als dokter wat hier moet gebeuren .
Poeders of drankjes daar doe je niks mee..
STAALPILLEN ZULLEN `t geneesmiddel wezen.
Neem dan als voorzorg van die dingen wat mee!
Jan Bergstra, Sneek

Forum aflevering 1
Van Cees Notenboom uit Bolsward kreeg ik nog een artikel over de allereerste stelling
m.b.t. de binnenkruiers. Dit artikel sluit goed aan op het artikel dat Jan Hofstra al eerder
instuurde. Het stuk van Cees volgt hieronder.

Werden de eerste droogmakerijen in Friesland bemalen door
binnenkruiers?
Ik weet het niet, maar het is heel goed mogelijk. Er is een kaart van het Staversemeer na de
droogmaking en daarop zijn naast een aantal stolpboerderijen ook een drietal molens te zien
die lijken op binnenkruiers. Gezien de gedetailleerdheid van de kaart lijkt het mij
waarschijnlijk dat de molens naar werkelijkheid getekend zijn en niet als symbooltjes voor
molens. Ook het feit dat er Noord-Hollanders betrokken waren bij de droogmaking maakt het
erg waarschijnlijk dat de molens inderdaad binnenkruiers waren.
Een andere droogmakerij, de Wargastermeer, werd zoals te zien is in LOFrWm en FrM*)
bemalen door een molen die weliswaar geen binnenkruier was (althans niet rond 1900), maar
wel de kenmerken had van een Noord-Hollandse watermolen, (en misschien wel als
binnenkruier gebouwd is).
De vraag is: waarom zijn er in Friesland niet meer watermolens van het Noord-Hollands type,
al dan niet binnenkruiend?
Het antwoord is volgens mij het gegeven dat Friesland al een eigen type watermolen had, nl.
de spinnekop. Wie Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland van A. Bicker Caarten
erop naslaat, kan op blz. 244 lezen, dat er in Holland typische wipmolengebieden waren en
typische bovenkruiergebieden.Had het boek ook betrekking gehad op Friesland, dan had
Bicker Caarten Friesland ingedeeld bij de wipmolengebieden (een spinnekop is immers een
wipmolenachtige).
Toen er meren drooggemalen werden en er Noord-Hollanders bij gehaald werden, namen
deze hun eigen molentype mee en dat was de bovenkruier.
Dat de Friezen liever met de spinnekop bleven malen blijkt uit het feit, dat de Aylvapolder,
toen ze een molen nodig hadden die groter was dan de normale spinnekop, een vergrote
uitvoering van een spinnekop kozen, in plaats van een achtkante bovenkruier. En de muonts
dan? Toch een typisch Fries molentype. Rond 1600 waren er in Friesland maar twee
molentypen: de spinnekop voor de polderbemaling en de standerdmolen voor het malen van
graan en het slaan van olie. In de loop van de 17de eeuw werden er echter ook bovenkruiers
gebouwd als koren- of industriemolen (zaagmolen, pelmolen en oliemolen onder andere). Dit
nieuwe molentype kwam Friesland binnen vanuit de Zaanstreek. Er was zeer veel
handelsverkeer met Amsterdam en de Zaanstreek en er zijn ook Zaanse molenbouwers actief
geweest in Friesland. Zo is bijvoorbeeld de oliemolen van Romke Potma in Workum in 1657
gebouwd door de Zaanse molenbouwer Louris Lourissen, terwijl molenbouwer Jan
Willemsz. Bouwmeester uit Koog aan de Zaan in 1690 een pelmolen bouwde in Harlingen.
Dat de Friese muontsen verwant zijn aan de Zaanse industriemolen blijkt uit een aantal
kenmerken die ze gemeen hebben. Zo zie je bijvoorbeeld in heel Nederland een haak voor het
ophangen van de vang, in de Zaanstreek en Friesland (en vervolgens ook de rest van het
noorden) zie je vaak een duim.
Hebben de achtkante bovenkruiers in Holland gebogen stijlen en geen uitbrekers, in de
Zaanstreek en het noorden rechte stijlen en wel uitbrekers. Ook het neutenkruiwerk is typisch
iets voor de Zaanstreek en het noorden. En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden te geven.
Toen het achtkant in Friesland een keer ingeburgerd was, wilde men dit molentype ook wel
gaan gebruiken voor de polderbemaling, en zo worden er in Friesland (en de rest van het

noorden) eigenlijk Zaanse industriemolens gebruikt voor de polderbemaling, terwijl de
Zaankanters zelf de gewone Noordhollandse watermolen (dwz. zonder uitbrekers, met een
bredere kap) bleven gebruiken!
Zodoende zijn de binnenkruiers in Friesland alleen maar gebruikt voor een of meer 17de
eeuwse droogmakingen, waar ook nog Noord-Hollanders bij betrokken waren.
Cees Notenboom

Forum, aflevering 2
Op de stelling in het vorige nummer van de Utskoat kwamen in totaal vier reacties binnen.
We kregen een reactie van Rob Borst uit Den Haag, Tjerk Oosterhuis uit Maartensdijk, Jippe
Braaksma uit Oenkerk en Frank Terpstra uit Scharnegoutum. Ik dank hen dan ook hartelijk
voor hun inzending.
Aflevering 2 van het Forum had als titel: “Alle molenrompen in Friesland moeten
worden gerestaureerd tot een volledige molen. Zoniet, dan moeten ze worden afgebroken”
Jippe Braaksma schrijft: “Ik ben het niet eens met de stelling, want misschien komt er na
een paar jaar wel geld beschikbaar wat niet beschikbaar was op het moment dat men
de molen wou slopen. Dus men kan beter eerst afwachten en als het er dan niet positief
uitziet voor het molenrestant en er geen geld beschikbaar is kan men altijd nog besluiten de
molen af te breken”
Tjerk Oosterhuis schrijft: “Het is een aardige stelling, maar ik zie wat haken en ogen, om te
beginnen: Rompen restaureren tot volledige molens. Behalve het financiële plaatje vermoed
ik niet dat er voldoende molenmakers zijn om de molens te restaureren.
Stel er staat een stenen onderbouw, naar wat wordt die gerestaureerd? Hoe te handelen bij
gebrek aan historische gegevens? Ontstaat er niet het risico op "oja" molens, waar bij de
streek
eigen
kentekens
ver
te
zoeken
zijn?
Het tweede deel van de stelling, afbreken van rompen die niet gerestaureerd worden.Als dat
gebeurt gaan er veel historische gegevens verloren, 't zou in mijn ogen beter zijn om ze als
romp te conserveren. Als dan ook de molen omgeving wordt beschermd, dan blijft er ten alle
tijden een mogelijkheid tot behoud. Immers wat weg ik komt nooit meer terug.
Rob Borst schrijft: “Er is al veel gepubliceerd over dit onderwerp (zie de artikelen in
“Molenwereld”, 1998 en 1999); hieruit blijkt al, hoe moeilijk het is, iets algemeens over dit
onderwerp te zeggen: er zijn steeds veel verschillende belangen in het spel; laat ik mij dus
beperken tot mijn eigen mening over de stelling.
Natuurlijk is het prachtig wanneer een restant kan worden getransformeerd in een complete
molen, zeker wanneer dit historisch verantwoord gebeurt; dan is de molen weliswaar
“nieuw”, maar dat is altijd wanneer er gerestaureerd wordt. Toch wil ik hier ook een lans
breken vvor de molenromp en het behoud daarvan als zodanig.
Een molenromp is, hoewel in feite een “afgedankt werktuig”, een waardevol monument: de
romp vormt, juist door de afdanking, een schakel in onze industriële ontwikkeling en is als
zodanig “verankerd” in stad, dorp of polder; het verleden van onze voorouders ligt erin
besloten en blijft, zolang de romp er is, tastbaar.
Bovendien zit er voor mij in een restant vaak meer “leven” dan in een “nieuwe” molen: een
restant prikkelt de nieuwsgierigheid en bevordert het gevoel voor historisch besef: “gestolde
tijd” maakt geschiedenis aanschouwelijker en confronteert ons met het begrip
vergankelijkheid: zeer belangrijk in een cultuur die wanhopig probeert deel uit te maken van
het heden ten koste van haar verleden.

Voor mij is behoud en conservering van een molenromp als romp dus niet zo belangrijk als
restauratie tot een complete molen. Ik zou de stelling dan ook willen veranderen in: “Alle
molenrompen in Friesland dienen hoe dan ook te worden behouden”.
Voor het artikel van Frank Terpstra was helaas geen ruimte meer. Zijn artikel zal in de
volgende Utskoat worden geplaatst. Ook hopen we in die Utskoat uw reacties te kunnen
publiceren op de volgende onderstaande stelling.

Forum, aflevering 3
“Friese leerlingen die landelijk examen willen gaan doen, komen er met het zelfstandig
gaan van het Gild slecht vanaf. Ze worden zo min of meer gedwongen voor het Friese
examen te gaan.”
U kunt uw reactie per post naar het redactieadres van De Utskoat sturen (zie colofon). Wilt u
er a.u.b. rekening mee houden dat uw reactie uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum van
de kopij bij ons binnen dient te zijn. Die datum vindt u bij de agenda.
Ook kunt u uw reactie per e-mail naar ons zenden, ruurd.jakob@tiscali.nl
N.B. het gaat er hier niet om wat wij als redactie van de stelling vinden, maar wat u als lezer
van deze stelling vindt. We willen graag de discussie over (actuele) Friese molenzaken in ons
blad verlevendigen.
Ook suggesties voor een stelling van uw kant worden zeer op prijs gesteld. We kunnen
natuurlijk niet garanderen dat die ook daadwerkelijk wordt behandeld, maar we doen ons
best.
Ruurd Jakob Nauta

Bekendmaking I.J. de Kramer-prijs
De vereniging voor molinologie TIMS Nederland en Vlaanderen looft voor de tweede maal
een publicatieprijs, genaamd “I.J. de Kramer-prijs”, ter waarde van € 2000,- uit aan de
auteur(s) van een recente publicatie of een manuscript met een wezenlijke bijdrage aan de
verdieping van de molinologische kennis binnen het Nederlandse taalgebied. De vereniging
beoogt hiermee het molinologisch onderzoek en de publicatie van onderzoeksresultaten te
stimuleren. Alleen studies die op eigen, origineel onderzoek zijn gebaseerd, dingen mee.
Gegadigden dienen zich schriftelijk te melden bij het secretariaat vóór 1 mei 2004 onder
bijvoeging van drie exemplaren van hun werk. Een deskundige jury zal de inzendingen
beoordelen en de winnende studie selecteren. De uitreiking van de prijs is voorzien op
zaterdag 27 november 2004.
De
precieze
voorwaarden
kunt
u
vinden
op
onze
website
http://www.timsmills.info/reglement. Voor nadere inlichtingen en een schriftelijke versie van
de voorwaarden kunt u contact opnemen met onderstaand adres. Uw inzending kunt u ook
naar dit adres sturen.
Secretariaat TIMS Nederland en Vlaanderen
p/a Leo van der Drift, Groothertoginnelaan 174 B, NL - 2517 EV Den Haag
Tel.: +31.70.3460885, E-mail: leo.diederik @ consunet.nl
Aangeboden:
Molens van Friesland; Hollandsch Molenboek van Visser en Pieterse; Windmolens van Husslage;
Niedersächsische Mühlengeschichtevan Kleeberg; Het dorp aan de rivier de Ghipse van Moelker; oude
nummers van De Utskoat en Molennieuws; Het geheim van Jaap de olieslagersknecht van Gerben D.
Wijnja; Us Fryske Mounen van Gerben D. Wijnja, Strijd in de Veenpolder van Gerben D. Wijnja.

Draaiurenoverzicht 2002
“We hebben de honderd wéér gehaald” vertelde Simon Jellema mij enthousiast toen hij
het overzicht aan mij overhandigde. Maar toch missen ook dit jaar weer enkele
beeldbepalende molens in het overzicht. Want waar is het overzicht van de korenmolens
van Dokkum, Birdaard Stiens en Sloten. En wat te denken van de “Deelsmolen” te
Vegelinsoord. Nou ja, hopen maar dat ze volgend jaar wel hun draaiuren inleveren.
Koren- en industriemolens
Bij de koren- en industriemolens is koren- en pelmolen ’t Lam te Woudsend op de eerste
plaats geëindigd. Met 662 draaiuren bleef hij houtzaagmolen “De Rat” in IJlst net voor. “De
Rat” kwam in het jaar 2002 op 639 draaiuren uit. Knappe derde is korenmolen “De Mars” in
De Blesse. Deze molen draaide niet minder dan 420 uren. Het is opvallend dat precies
dezelfde molens vorig jaar op exact dezelfde plaatsen stonden. Eens kijken of dat volgend
jaar weer zo is.
Poldermolens
Bij de poldermolens is het overzicht wel degelijk anders dan vorig jaar. Er hebben zich twee
“nieuwe” molens in de top drie genesteld. Op de eerste plaats is dit jaar “De
Schalsumermolen” te Schalsum geëindigd. Durk Piersma heeft aardig de handen uit de
mouwen gestoken vorig jaar. Hij kwam op een totaal van 378 uren uit. Op een mooie tweede
plek is “De Grote molen” te Broeksterwoude geëindigd. Rolf Dijkema heeft zijn molen
aardig de sporen gegeven en dat is te merken ook. Hij kwam uit op 328 uren. Net als vorig
jaar is molen “Meerswal” te Lollum met Durk Posthumus jr. aan het vangtouw op de derde
plaats terechtgekomen. Hij liet zijn molen in 2002 maar liefst 266,5 uren draaien.
Als meest draaiende spinnekop kwam dit jaar “Dorismooltsje” te Oudega (W) met 85,5
draaiuren uit de bus. Piet de Vries voelt zich duidelijk helemaal thuis op “zijn” achtkante
spinnekop.
Asomwentelingen
Dit jaar zijn wederom de asomwentelingen meegenomen in het overzicht. In totaal zijn er 17
molenaars die hun asomwentelingen hebben ingezonden. Deze gegevens zijn in de laatste
kolom te vinden. Op deze manier kan er mooi worden vergeleken hoeveel omwentelingen de
diverse molens ten opzichte van elkaar maken.
Ruurd Jakob Nauta

Nr. Plaats
1 Terschelling

Molennaam

Draaiuren
Totaal
2001

Belaste
uren
2002

Onbelaste Totaal
uren
in
2002
2002

Formerumermolen

2 Nes/Ameland

De Phenix

64,5

51

7

58

3 Paesens

De Hond

120

0

90

90

4 Holwerd

De Hoop

104

0

116

116

5 Metslawier

Ropta

6 Anjum

De Eendracht

287

0

316

316

7 Hantum

De Hantumermolen

288

188

0

188

As
omwen
telingen

Nr. Plaats
8 Holwerd
9 Anjum

Draaiuren
Totaal
2001

Belaste
uren
2002

De Miedenmolen

34

0

42

42

De Gans

0

0

0

0

0

0

Molennaam

Onbelaste Totaal
uren
in
2002
2002

11 Marrum

De Kleilansmole

0

0

12 Marrum

De Grote Molen

17

16

0

16

13 Marrum

De Phenix

34

43

10

53

15 Hogebeintum

Hogebeintumerm.

60

20

28

48

16 Wommels

Aylvapoldermolen

470

143

0

143

17 Jislum

De Volharding

20,5

34

6

40

18 Dokkum

De Meermin

4

0

0

0

19 Dokkum

Zeldenrust

20 Dokkum

De Hoop

21 Westergeest

Beintemapolderm.

22 Wanswert

Victor

45,5

34

27

61

23 Birdaard

De Zwaluw

24 Rinsumageest

Klaarkamstermolen

27,5

26

2

28

25 Kollumerpomp

De Westermolen

26 Stiens

De Hoop

As
omwen
telingen

70768

143,15
0,5

27 Vrouwenpar.chie Vrouwbuursterm.

128

141

22

163

28 Oude Lije

Balkendsterpm.

12,5

14,5

2

16,5

29 Hallum

Genezareth Kl.pm.

27

31

0

31

30 Kollum

Tochmaland

40

50,5

3

53,5

31 Munnekezijl

Rust Roest

45

2

41

43

32 Stiens

Steenhuistermolen

52

21

27

48

33 Birdaard

De Olifant

19,5

17,5

9

26,5

34 Oude Lije

Slagdijkstermolen

0

0

0

0

35 Stiens

Binnema's molen

21

8

10

18

36 Wyns

De Wynsermolen

47

27

28

55

37 Aldtsjerk

Oudkerkermolen

91

98

12

110

38 Roodkerk

De Hoop

21

29

5

34

39 Broeksterwoude De Grote Molen

0

318

10

328

40 Broeksterwoude De Broekmolen

44

41 Burum

Windlust

42 Sexbierum

De Korenaar

43 Veenwouden

geen

27,5

0

0

0

44 Menaldum

De Kievit

105

42

22

64

46 Buitenpost

De Munts

4

10

0

10

47 Franeker

Arkens

4

1

0

1

49 Schalsum

Schalsumermolen

228

225

153

378

50 Menaldum

De Rentmeester

65

46

6

52

51 Marssum

Marssumermolen

208

114

127

241

52 Lekkum

De Bullemolen

53 Leeuwarden

De Himriksmole

55

18

27

45

54 Augustinusga

geen

40

40

0

40

1215

15072

100

120617

25955

Draaiuren
Totaal
2001

Belaste
uren
2002

Kingmatille

46

33

4

37

56 Dronrijp

De Hatsumermole

46

0

0

0

57 Dronrijp

De Poelen

60

0

80

80

58 Marssum

Terpzicht

24

30

0

30

60 Rijptsjerk

Ypeymole

74

80

0

80

62 Leeuwarden

Froskepollemolen

95

30

35

65

63 Tytsjerk

Swarte Prinsch

0

0

16

16

64 Wirdum

Molen Hoogland

0

0

0

0

65 Wirdum

Kramersmolen

0

12

4

16

66 Wergea

Hempensermolen

92

84

74

158

67 Sumar

De Hoop

239

43

142

185

68 Bolsward

geen

200

200

0

200

70 Winsum

Langwert

31

4

35

71 Huins

De Huinsermolen

94,25

51,5

45

96,5

72 Kimswerd

De Eendracht

170,25

45,5

55,5

101

73 Lollum

Meerswal

250

141,5

125

266,5

74 Tzum

Fatum

24

36

0

36

75 Tzum

Duivenhok

15

20

0

20

76 Oosterlittens

Wieuwens

4

3

0

3

77 Warten

De Ikkers

79 Edens

De Edensermolen

81 Allingawier

geen

82 Eernewoude

De Princehofmolen

83 Witmarsum

De Onderneming

84 Witmarsum

Pankoekstermolen

85 Burgwerd

Hiemertermolen

86 Sneek

Himmole

87 Grou

De Haensmole

50

88 Grou

De Borgmolen

0

89 Cornwerd

Cornwerdermolen

90 Bolsward

Nr. Plaats
55 Dronrijp

Molennaam

Onbelaste Totaal
uren
in
2002
2002

As
omwen
telingen

65785

632

0

0

0

0

20,5

5

13,5

18,5

97,25

41

38,5

79,5

116

45

9

54

61

23

31

54

De Klaver

58,5

73

5

78

91 Oosterend

Rispens

56,5

46,5

15,5

62

92 Grou

De Bird

0

93 Goengahuizen

Heechhiem

0

24

24

94 Goengahuizen

De Modderige Bol

0

95 Goengahuizen

De Jansmolen

0

96 Bolsward

Lonje

0

104,5

32

132,5

97 Hartwerd

Oegekloostermolen

82,75

62

0

62

46072

99 Aldeboarn

geen

40

120

160

4002

553

86

639

100 Tjerkwerd

Babuurstermolen

101 Akkrum

Polslootpoldermole

102 IJlst

De Rat

88772
38359

32418

0
178
0
701

Draaiuren
Totaal
2001

Belaste
uren
2002

Onbelaste Totaal
uren
in
2002
2002

As
omwen
telingen

Nr. Plaats
103 Koudum

Molennaam
De Vlijt

148

14

130

144

104 Oppenhuizen

Geau's mole

52

13

38

51

105 Vegelinsoord

De Deelsmolen

106 Workum

Ybema's molen

107 Makkinga

De Weijert

86

50

15

65

28643

108 Workum

De Nijlannermolen

109 Workum

De Snip

1

49

50

40000

110 Workum

geen

111 Langweer

Sweachmermolen

112 Joure

0

0

0

14

12

26

De Groene Molen

0

0

0

113 Joure

Penninga's Molen

58

16

74

114 Heerenveen

Welgelegen

350

107

45

152

115 Woudsend

t Lam

723

600

62

662

116 Woudsend

De Jager

138,5

158

122

280

117 Scharsterbrug

De Scharrenmolen

10

10

0

10

118 Oldeboorn

geen

119 Mildam

De Tjongermolen

120 Sloten

Korenmolen

121 Wolvega

Windlust

122 Nijetrijne

De Rietvink

123 Nijetrijne

De Reiger

124 Wolvega

De Gooyer

125 Noordwolde

18,5

24

0

24

21

10

12

22

141

118

20

138

0

0

0

75

87

36,5

123,5

Windlust

176

7

169

276

126 Nijemirdum

t Zwaantje

72

135

0

135

128 Elsloo

Vesuvius

129 Sondel/Lemmer geen

40

37

0

37

132 Hollum

De Verwachting

165

110,5

48,5

159

133 St. Johannesga

De Hersteller

42

0

54

54

134 Surhuisterveen

Nôtmûne

150

122

34

156

137 de Blesse

De Mars

421

10

410

420

148 Oudega (W)

Dorismooltsje

94

65

20,5

85,5

230800

17800
132484

Molenliteratuur
Jubileumboek over de Wimmenumermolen
Eind april werd het feit herdacht dat de familie Zwijnenberg maar liefst 50 jaar affiniteit heeft
met de Wimmenumermolen, een binnenkruier gelegen in de driehoek Alkmaar, Egmond, Bergen.
De molen werd in eerste instantie gehuurd als weekendverblijf, daarna gekocht en al heel gauw
werd er ook mee gedraaid door zoon Eric, een van de oprichters van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars.
Het jubileumjaar 2003 werd aangegrepen om de geschiedenis van de molen en met name de
laatste halve eeuw op schrift vast te leggen. Eric Zwijnenberg nam dat op zich en heeft zich
daarbij buitengewoon en nauwgezet van z’n taak gekweten. Naast het historische aspect werd de
molen ook bouwkundig geheel d.m.v. fotografie en begeleidende teksten ontleed waardoor dit
hoofdstuk als het ware een cursus molenkunde is geworden.

Het omvangrijke boekwerk –240 pagina’s met héél veel kleurenfoto’s – heeft een sterk
persoonlijk karakter en is in feite voor familie, vrienden, kennissen en omwonenden geschreven.
De eerste oplage bedroeg 100 exemplaren. Mocht u desondanks menen interesse te hebben voor
dit boek dan kunt u dat het beste persoonlijk aan de schrijver laten weten. De prijs bedraagt € 28,incl. verzendkosten. Adres: Nic.Beetskade 40, 1817 EB Alkmaar of per e-mail aan
ezwijnenberg@netscape.net. (GDW)

Van Zadelsteen tot Zetelkruier deel 3
Met het verschijnen van het derde deel in de trilogie Van zAdelsteen tot Zetelkruier heeft het
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het Provinciaal Molenmuseum in Wachtebeke een
publicatie het licht laten zien die de molenliefhebber zeker zal bekoren. Verantwoordelijk voor de
inhoud zijn de heren Paul Bauters (tekst) en Gerrit J. Pouw (tekeningen).
In de eerste twee delen, die in alle opzichten gekenmerkt werden door sublieme kwaliteiten,
stonden historie en techniek centraal. In het derde deel is de molenterminologie tot in de finesses
uitgeplozen (zo’n 5000 termen!) en van honderden illustraties (meer dan 600) voorzien. Zo’n
geïllustreerd (molen)woordenboek is een monnikenwerk van grote klasse en verraadt de grote
deskundigheid van de samensteller die daarbij aanvullende steun kreeg van de getalenteerde
molentekenaar Pouw. Daardoor is de Vlaamse molentaal aangevuld met veel (Noord-)
Nederlandse molenfenomenen. Het resultaat is een Vlaams-Nederlands molenwoordenboek dat
door z’n deskundige samenstellers een naslagwerk van grote importantie mag worden genoemd.
Zo groot zelfs, dat het eigenlijk in de boekenkast van elke molenliefhebber thuis hoort.
Het is onvoorstelbaar om te zien hoeveel woorden er eigenlijk wel betrekking hebben op onze
traditionele (wind)molens. Aardig is het om te melden dat reeds in Middeleeuwse rekeningen een
klerk bij het opstellen van een beschrijving van molenonderdelen moest overschakelen van het
Frans naar het Vlaams omdat slechts in die taal de term gebezigd kon worden die de lading dekte.
Bij het doornemen van het omvangrijke werk word je keer op keer verrast door de grote
taalrijkdom die er op Vlaams-Nederlands molengebied bestaat. Bauters, en hij als molinoloog
niet alleen, is ervan overtuigd dat de windmolen geworteld is in Vlaanderen en vandaar uit zijn
wieken heeft uitgeslagen. Geen wonder dat ze juist daar zo trots op de molen en z’n geschiedenis
zijn met als gevolg dat er een heus provinciaal molenmuseum onder de naam MOLA (Latijns
voor molen) is ingericht in het kasteel Puyenbroeck te Wachtebeke. Bovendien heeft men daar de
beschikking over een gespecialiseerde bibliotheek met een uitgebreid molenarchief en tevens
doet men aan wetenschappelijk onderzoek dat zal resulteren in nieuwe molenpublicaties. De
reeks “Van zAdelsteen tot Zetelkruier” is daar een goed voorbeeld van.
Het derde deel neemt als molenwoordenboek een geweldige leemte weg. Wel zijn in diverse
boeken verklarende woordenlijstjes opgenomen, maar de zoektocht van Bauters naar al die
duizenden molenwoorden met verklaringen, synoniemen en verwijzingen heeft nu alles bij elkaar
gebracht in één band en dan ook niet zomaar een band. Eén woord, afkomstig van het Fries, kent
echter een hardnekkig misverstand dat ooit is ontstaan door een interpretatiefout. De Friese
monnikmolen heet muonts en werd door niet-Friezen met een ou uitgesproken en ook als
zodanig in Nederlandstalige molengeschriften gespeld waardoor een nieuw, doch onjuist woord
mounts ontstond. Dit is echter een foutje dat we de samenstellers kunnen vergeven daar dit
oneigen woord in Holland al zo goed als ingeslepen is. Hierbij dan maar weer eens een poging
om dat de wereld uit te helpen.
Het forse boek is in linnen gebonden met goudopdruk en voorzien van een stofomslag . Het telt
254 pagina’s in het formaat 24x30 cm. Voor bestelling kunt u contact opnemen met de Stichting
Levende Molens in Roosendaal, Vincentiusstraat 7 - 4701 LM Roosendaal. Telefoonnummer:
0165 - 56.90.60. En bij geen gehoor 0165- 54.16.61 of bij de heer Pouw in Naarden (tel. 035694528). Prijs € 50,- incl. verzendkosten.
Een aanrader! (GDW)
Foto rechts: De Bullemolen met Sytse Smits en André Cramer (foto Harmannus Noot)
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