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Nationale Molendag
:
Foto:

De Balkendstermolen gekiekt door Harmannus Noot op de Friese Molenaarsdag

Bij de foto’s op de omslag
Voorop:

Op de grote foto zien we de Deelsmolen van Vegelinsoord op de avond van de Vijfde
Friese Molendag (foto Popke Timmermans). De kleine foto’s geven een beeld van de
molenfeesten van Workum en Scharsterbrug(foto Kick Dull), terwijl de oude foto ons
werd toegespeeld door Erwin Esselink voor de rubriek Uit ons prentenkabinet.

Achterop:

De windmotor van De Skar in It Heidenskip.

Van de redactie
In de afgelopen periode
werden we verrast met
interessante activiteiten uit
het molenveld.
Uiteraard waren daar de
twee
molenfeesten
in
Workum e.o. en Scharsterbrug. U wordt hierover uitgebreid geïnformeerd in dit
eindejaarsnummer.
Ook van andere kanten waren belangwekkende gebeurtenissen het memoreren waard. Zo
vierde Monumentenbehoud Dongeradeel haar 10-jarig bestaan met een heus Mini-symposium
over Monument en platteland. Hierover verderop in het kort iets meer. Bij deze willen wij de
stichting van harte gelukwensen met het bereiken van deze mijlpaal. We spreken de hoop uit
dat zij ook in de toekomst veel goeds kunnen bewerkstellingen voor de monumenten in hun
werkgebied.
In het kader van het 80-jarig jubileum van De Hollandsche Molen organiseerde de landelijke
vereniging in samenwerking met TIMS Nederland en Vlaanderen op vrijdag 7 november 2003
ter afsluiting van alle activiteiten een molencongres met als thema: Een nieuwe kijk op molens.
Tijdens dit congres werd ingegaan op de consequenties van de trend in het molenbehoud om
steeds vaker de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de molen te betrekken bij de
besluitvorming om het werktuig te beschermen. Ook Fryslân was van de partij. Jan Hofstra gaf
een boeiende lezing over de duizenden boerenmolentjes die hier vroeger stonden.. Alle
lezingen zullen t.z.t. gebundeld worden. We hopen er dan op terug te komen.
Eind november was er dan ook nog het jubileum van zusterorganisatie Stichting De
Overijsselse Molen die inmiddels al weer een halve eeuw bestaat. Hierover verscheen een
gedenkboek, dat we in een volgend nummer hopen te bespreken.
Verder is er een bijeenkomst geweest van De Fryske Mole met alle moleneigenaren in de
provincie en hield het Gild haar najaarsvergadering op een nieuwe locatie.
Over dit en nog heel veel meer onderwerpen leest u in dit nummer.
We willen niet onvermeld laten dat ons blad sinds kort een eigen website heeft. Voor het laatste
nieuws kunt u ons nu vliegensvlug via www.utskoat.nl raadplegen. Nu hadden we al langer
eentje op het worldl-wide-web, maar die voldeed niet, was niet meer bewerkbaar en
verdween ook zo maar uit de lucht. We hopen met de nieuwe site nog meer bij de
tijd te blijven en hopen dan ook op veel (positieve) reacties.
We wensen u veel leesplezier, fijne en gezellige kerstdagen en voor 2004
spreken we de hoop uit dat de ontwikkelingen van
dat jaar koren op uw molen mogen zijn.
Namens de redactie,
Gerben D. Wijnja

Restauratie Achlumermolen
Zoals bekend bemaalde deze molen vroeger de Achlumer Noorderpolder met een oppervlakte
van ca 1000 pondemaat.
De Fryske Mole heeft sedert 31 december 1980 het recht van opstal van deze molen verkregen.
De molen, het molenaarshuisje en een bijbehorend gebouwtje zijn alle drie rijksmonument.
In 1954 werden de kap, het wiekenkruis, het staartwerk en de koningsspil van de molen
verwijderd en werd een elektromotor in de molen geplaatst om de vijzel aan te drijven. Later
werd op het molenerf een transformatorhuisje geplaatst. Dit huisje staat op ca 1,50 m uit de
muur van de stenen onderbouw van de molen. Om de molen weer maalvaardig te restaureren is
het nodig dat dit huisje wordt verplaatst c.q. verwijderd omdat anders de roeden tegen het
gebouwtje zullen slaan. De Fryske Mole gaat na, vooruit lopende op de restauratie in 2005, of
er een oplossing kan worden gevonden. Inmiddels is hierover met de NUON contact
opgenomen.

Slagdijkstermolen te Oude Leije
Inmiddels is de procedure weer op gang gekomen om deze molen op het restauratieprogramma te krijgen. Nadat de stichting op 15 februari 2001een verzoek aan het college van
B&W van Leeuwarderadeel had gestuurd om de subsidiabele restauratiekosten te willen
vaststellen, zijn deze stukken zoek geraakt. Aan de hand van een ontvangst bevestiging van 20
februari 2001 heeft nu het Buro ABJZ van afd. Algemene Zaken van de gemeente onze
aanvraag teruggevonden en in behandeling genomen. Inmiddels is de bouw- en monumentenaanvraag ingediend en ligt de zaak nu ter inzage.

Bijeenkomst moleneigenaren
Bijeenkomst moleneigenaren op 19 november in dorpshuis De Trilker in Poppenwier.
In de vergaderingen van de Friese Molencommissie werd eind jaren "60 aangedrongen op het
instellen van een molenstichting die er voor moest zorgen dat er in Friesland geen enkele
molen meer verloren mocht gaan. Vooral het behoud van de spinnekopmolens werd destijds
steeds urgenter. Het doel van de stichting moest niet alleen zijn het activeren van het
molenbehoud, maar ook om molens in eigendom over te nemen die anders verloren dreigden te
gaan.
In 1970 werd De Fryske Mole door de provinsje Fryslân in het leven geroepen met als doel het
bevorderen en verzekeren van de instandhouding van molens in de provincie Friesland.
Sindsdien heeft De Fryske Mole zich verschillende malen naar buiten geprofileerd als
vertegenwoordiger van alle moleneigenaren in dit gewest. Omdat de laatste tijd steeds meer
blijkt dat moleneigenaren problemen hebben met regelgeving, arobo-zaken, subsidieaanvragen, molenbiotoop e.d. heeft het bestuur besloten met deze eigenaren om de tafel te gaan
en te inventariseren welke problemen er leven en waar een oplossing kan worden gevonden.
Inmiddels heeft de stichting op 25 augustus j.l. een gesprek gehad met de Vereniging van
Friese Gemeenten om de gemeenten te benaderen of die meegaan in de verdubbeling van de
gemeentelijke bijdrage in de jaarlijkse onderhouds kosten. Op 10 december a.s. heeft de
stichting een gesprek met gedeputeerde B.Mulder of ook de Provinsje haar bijdrage wil
verdubbelen. (A.Cramer)

Nieuwe donateurs:
Dhr. A. Poelstra, Ikenstrjitte 39-7, 8924 JC Ljouwert
Frou J. de Vries-van der Meulen, Douwelaan 43, 9062 EM Oentsjerk

Griene snein foar de mûne
Aldtsjerk
Yn it ramt fan de Europeeske ”Week
van de Vooruitgang” waard yn
Tytsjerksteradiel op 21 septimber
omtinken jûn oan in griene snein.
Twa fytstochten yn de gemeente: in
eastelike rûte fan 30 kilometer om
Eastermar hinne en de westlike rûte
fan 45 kilometer yn de Trynwâlden
en omkriten.
De lêste fytstocht die ek de mûne yn
Aldtsjerk oan. De eigendom fan de
mûne is yn hannen fan it wetterskip
Lauwerswâlden. It wetterskip hat ek
noch in wynmotor by Strobos. Op
dat momint wie noch net bekend wat
de takomst fan de monuminten wie.
Yn it prachtige simmerwaar fan 23
graden en in westelike wyn fan krêft
3 draaide de mûne dat it in lust wie.
Mûnder Jan Holtkamp hie in protte
besite. Hjir û.o. boargemaster
Polderman en syn frou dy’t
fakkundich útlis fan de mûnder
krigen.

(Sj.d.J.)

In oaljefant op de Oaljefant
Op de mûne Oaljefant sit oan de
noardkant in stien, mei in ôfbylding fan
in oaljefant. Dy wie acht jier lyn
oanbrocht troch Jap Terpstra. Earst hat
hy in mal makke yn in klos hout en doe
de mal fol getten mei beton. Sa ûntstie
in moaie oaljefant op in giele stien oan
de muorre. By de mûne sels is de romp
no alhiel fernijd. Wiene al earder 3
fjilden fan de romp fernijd, de lêste fiif
fjilden binne dizze simmer klear
kommen troch Hielke Kloosterman en Jap Terpstra. (Sj.d.J.) (foto’s Sjerp de Jong)

Zwam in de windpeluw van de Klaarkampstermeermolen
Jippe Braaksma en Gerdien
Wichers klimmen in het hekwerk
van de Klaarkampstermeermolen.
Deze molen is voorlopig stilgezet
omdat er zwam in de windpeluw is
ontdekt. De zeilen zijn er afgehaald
en de borden zijn verwijderd.

Wateruitloop Victor
ingestort.
Op 30 september is de wateruitloop
(útskoat) van de poldermolen
Victor te Wânswert vernield. Een
kraan
van
het
loonbedrijf
Folkertsma reed met een bak
baggerspecie over de boog en
verdween in de uitloop. De uitloop
was een fraai gemetselde boog met
aan het eind twee vleugels. De
schade is vastgesteld door de
experts Hettema en Disselkoen te
Almere,
waarna
de
verzekeringsmakelaars
Willis
bouwbedrijf Jellema te Burdaard
om een offerte hebben gevraagd
voor de herstelwerkzaamheden.
Voorlopig is het gat afgedicht met
planken. Herstel zal nog in dit
najaar plaatsvinden, omdat de Victor operationeel is als lesmolen.
(links) De ravage op de molepôle van de Victor .
(rechts) Sjerp de Jong neem de schade op)

Haye Pieter Elgersma maakte deze foto van Fryske Mole-bestuurslid Sjerp de Jong in korte
broek (!) op z’n molen Victor bij het terpdorpje Wanswerd. Een herinnering aan de lange
hete zomer van 2003.
Hieronder nog een paar plaatjes met prachtig nazomerweer. Links de molenaars Lourens
Sierkstra (Witmarsum) en Jet Sandberg
Ttzum), genietend van het mooie weer
tijdens de Friese Molendag in september.
Rechts De Schalsumermolen.
(Foto’s Harmannus Noot, Haren)

GILD FRYSKE MOUNDERS

Het nieuwe bestuur met v.l.n.r. Piet de Vries (pm), Jan Stolp (secr.), Gjalt de Groot (vz),
Lidwien Rietveld (opl.comm.) en Frank Terpstra (alg.best.lid)
Een korte impressie van de laatste vergadering
Op vrijdagavond 7 november presenteerde het nieuwe bestuur haar plannen aan de aanwezige
leden in het gezellige dorpshuis van Raerd. Twee weken daarvoor had in dezelfde ruimte al een
eerste openbare vergadering plaats gevonden om te kunnen komen tot een statutenwijziging
zoals die in nr. 111 was aangekondigd.
In de laatste vergadering waren ruim veertig leden aanwezig die het unaniem eens waren met
de voorgestelde plannen. Daarmee is de weg geëffend voor een nieuwe start zoals de voorzitter
dat zo treffend stelde in z’n gloedvolle betoog om te komen tot een indrukwekkende
ledenwerfcampagne waarbij met name de afgelegen poldermolens tot speerpunt worden
verheven. De voorzitter heeft goede hoop dat vooral fjildminsken zich aangetrokken zullen
voelen tot deze molens die vaak ver van de bewoonde wereld in al hun schoonheid staan te
lonken naar nieuwe molenbazen.
Om een en ander te kunnen uitvoeren is natuurlijk de hulp van allen noodzakelijk. Aan het
enthousiasme van het huidige bestuur zal het niet liggen, als we de woorden van de voorzitter
mogen geloven. Velen zijn reeds actief uit de startblokken gekomen: de opleidingscommissie
draait al volop, er zijn nieuwe
leermeesters aangesteld, er is een
groep van vijf gecommiteerden voor
de examens beschikbaar en het aantal
lesmolens is uitgebreid, hoewel er
ook lesmolens zijn afgevallen die nu
alleen nog door het landelijke gilde
worden bemand. De redactie wenst
het nieuwe bestuur een goede
molenwind om alle doelstellingen te
kunnen verwezenlijken. (GDW)
Aandachtig gehoor voor de nieuwe
plannen

Foto-impressie van de eerste bijeenkomst van 24 oktober
Op de
voorjaarvergadering werd
molenaar Lourens
Sierkstra uit Witmarsum
tot erelid uitgeroepen.
Op de vergadering van 24
oktober j.l. sprak hij de
verrassende woorden:
“Net ik bin sa bysûnder,
mar myn learlingen binne
it.”
Wellicht dat juist mede
daardoor deze voormalige
leermeester
onderscheiden werd met
het erelidmaatschap van
de vereniging. Hulde!
Hieronder een deel van de
aanwezigen, gegroepeerd
rond een tweetal tafels
met ‘bakken’ koffie.

Vijfde Friese Molendag:
een lustrum!!
13 september 2003, vijfde Friese Molendag.
Het zit er weer op en het was weer prachtig
om te doen.In 1997 verscheen de Friese
Molenkrant,
een
gratis
uitgave.
Journalisten van het Fries Dagblad hadden
laten weten interesse te hebben in het
maken van zo’n gratis krant en op basis
van gesprekke en aangeleverd materiaal
verscheen dit eerste nummer in een oplage
van 30.000 stuks.

E

n het bleek voor herhaling vatbaar. In
1998 werd er een Open Dag aan
gekoppeld. 15.000 gratis kranten, zelf te
verspreiden: zou het het proberen waard zijn
een eigen vaste Friese Molendag in te stellen.
Dat bleek, na peiling links het rechts, het
geval en sinds 1999 kennen we een
werkgroep Friese Molendag die dit jaar haar
lustrum beleefde.
De financiële middelen zijn uiterst beperkt. Zelf de artikelen schrijven en klaarmaken, foto’s
zoeken, binnen het kleine budget toch zoveel mogelijk de deelnemende molenaars op de hoogte
houden, schriftelijk, via de telefoon en in toenemende mate per e-mail. Henzelf de affiches
laten kopiëren omdat er geen geld is: het is een smalle basis die beroep doet op veel
betrokkenheid. En vaak is die ook te vinden:
Hieronder: Hiltje Feenstra-Bruijn in actie op de
het is toch een beetje allen samen maar ook
korenmolen De Vlijt in Koudum
ieder zij eigen Molendag.
Als werkgroep zijn we erg blij met het feit dat
we voor dit lustrum financiële steun hebben
gekregen. Al direct was er de positieve reactie
van een aantal “makers” die ons initiatief
wilden steunen: Molenmaker Dijkstra uit
Sloten, Molenschilder Tjeerd Spijksma uit
Burdaard, Houthandel Posthumus uit Franeker
en Bliksembeveiliging Jules Gooskens uit Den
Bos. Hun toezegging gaf ons direct hoop dat
er in elk geval een mooi affiche zou kunnen
komen. Toen daarna de toezeggingen volgden
van de Frieslandbank, de Provincie Fryslân en
de Boelstra-Olivier stichting wisten we dat
een ander heel belangrijk doel, n.l. het goed informeren van alle molenaars/leden ook mogelijk
was. En dat zorgt toch juist voor het gevoel dat het ónze Friese Molendag is. En dat lukte!
Iedereen een krant en meerdere affiches. Hopen dat dat volgend jaar weer kan. Natuurlijk blijft
al dat andere werk: schrijven, zoeken, bellen, al die kranten uitrijden door de provincie naar
VVV’s en bibliotheken die al dan niet open zijn. Friesland blijkt dan toch een grote provincie.
Zes maanden voorwerk gaan er zeker zitten in zo’n dag. Nog de laatste afspraken met lokale en

provinciale omroepen om op de dag zelf wat in de uitzending te willen zeggen terwijl de
bezoekers al rondlopen die gehoor hebben gegeven aan de publiciteit in de verschillende
media. En dan is het zover. En zeker spanning of het druk gaat worden, of het gaat waaien, of
men geïnteresseerd is. En gelukkig/natuurlijk is dat het geval. Een enthousiaste molenaar krijgt
het publiek dat hij verdient, daar ben ik van overtuigd.
We hadden meer wind kunnen gebruiken maar het was een beste dag als ik de reacties zo kon
peilen. Een aantal ervan geef ik hieronder weer. Laat de molenaars maar voor zichzelf spreken.
De vijfde Friese molendag zit erop.tevreden kijk ik zelf terug veel bezoekers (150 pankoeken
verkocht, 13 broodbakmachines verkocht, zo'n 200- 250 mensen gehad) en mooi weer om hen
te ontvangen, te weinig wind om te molen echt te laten werken, genoeg om op te vallen als 'de
molen is open'.Omrop Fryslân was ons goed gezind met veel aandacht voor de molens, stukje
in de Leeuwarder, en verschillende plaatselijke radio’s en streekkranten.En jullie? Ik ben
nieuwsgierig. Welgelegen Heerenveen.
Albert-Jan Veening op de Gooyer: Inderdaad te weinig wind om de molen te laten werken,
maar met het aangepaste bord langs de weg en aandacht van de locale media toch zo'n 25 tot 30
bezoekers, wat voor mijn molen al heel wat is.
Op Deelsmolen, Vegelinsoord was het ook een prachtige dag van 9.00 tot 22.00 uur. Veel
bezoekers (voor onze norm dan): circa 60 stuks. Daarbij ook veel inhoudelijk geïnteresseerden,
mensen die dus speciaal op molenpad waren. We hadden zelfs een bezoeker uit NoordDuitsland, die gister speciaal naar Friesland was gereisd voor de Friese molendag (info via
internet). Goed ook dat er veel pr was geregeld in de media vooraf. Alleen de wind kun je
vooraf niet regelen, maar het was wel prachtig zonnig weer. Volgend jaar maar weer! Groetjes,
Frank Terpstra
Kees Spithost op De Hoop in
Sumar (foto links): flink aantal
bezoekers, van 9.00 tot 14.00.
Daarna weet ik niet, want toen
nam Harry de honneurs waar.
Toch waren er een redelijk aantal
mensen, dat veel beter niet op een
molendag moeten komen. Het is
immers iedere zaterdag molendag
en dan heeft men veel meer tijd
en aandacht voor de bezoekers,
dan is de spoeling wat dikker dan
met die grotere aantallen op
molendagen.
Op de Victor vanaf 10.30 uur
doorlopend bezoek. Mensen uit
het dorp (hele dorp Wanswert
had een molenkrant gekregen), uit
de hele provincie Friesland maar
ook
rest
van
Nederland,
molenvrienden uit Duitsland en
uit België (tegenbezoek van het
bezoek dat wij in juni brachten
aan
de
Nachtegaal
der
Maatvennen te Ravels). Twee
belangstellenden
voor
de
opleiding. Totaal 37 personen.

Helaas geen of weinig wind, maar mooi weer voor de fietsers en dat compenseert veel. Groet,
Sjerp de Jong.
Wij hebben zaterdag ook veel bezoekers gehad op Doris Mooltsje bij Oudega. Het weer voor
de fietsers zat mee, voor de molen minder.Complimenten voor de vele aandacht die deze Friese
molendag heeft gekregen in de media; zelfs Piet Paulusma met het weer. Groet Piet de Vries.
Op Ropta (Metselawier) hadden we 26 bezoekers. Dat is misschien weinig vergeleken bij
Heerenveen maar voor ons is het een heel behoorlijke score. ‘t Was een leuke dag. Sietze Smit.
Lex Zwart: dat het mooi weer was zal geen nieuws voor je zijn, het kleurde deze molendag
wel. Malen zat er niet in, de Broekmolen draaide wel af en toe, tot een end of 40, 50 soms. Het
was druk, 8 bezoekers gehad waarvan een paar echt geïnteresseerd waren. Twee helemaal uit
Akkrum, die hadden de molenkrant gelezen.Een succesje.
In tige slagge Fryske moledei hân. Net folle wyn, mar fan 'e middei koe de Beabuorstermole
dochs draaien bliuwe en wie der foar bern en grutten genôch te besjen en te dwaan op 'e
mole(pôle) en yn it Polderhúske by Tsjerkwert. 93 minsken noteard, mar der ha mear west
om't it ús wolris ûntkaam. Gerben Wijnja
En….dus op naar het tweede lustrum.
Het is een prachtig
gezicht
om
zo’n
muonts met volle
zeilen te zien malen
zoals
hier
bij
Winsum.
Namens
de
werkgroep: Geurt van
de Weg.
Foto’s:
Pieter
Hofkamp (Interieur
korenmolen Koudum
en
windmotor
Molkwerum)
Harmannus
Noot
(foto’s
Sumar,Winsum,)

Serieus bod gevraagd: Kunst van Nederland
door Jan Poortenaar
“Schilders van het Hollandsche Landschap”
Van dit werk zijn 350 exemplaren op kunstdrukpapier, gebonden in geheel linnen band, in de
handel gebracht. Het boek bevat een originele ets van Jan Poortenaar voorstellende een
wipmolen op stelling. Deze ets is door de kunstenaar van diens handtekening voorzien.
Het exemplaar heeft nr. 190. Het spreekt voor zich dat er volop molenschilderijen zijn
weergegeven. Geef uw bod door aan de redactie, tel. 0515-579348, schiftelijk of onder
info@utskoat.nl .De biedingen lopen tot en met 31 december 2003.

Monumentenbehoud Dongeradeel viert 10 jarig bestaan
met Mini-symposium over Monument en platteland
De Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel bestaat in december 2003 tien jaar. De
Stichting beheert 26 kerktorens en 7 windmolens in de gemeente Dongeradeel. In het
afgelopen decennium vond bij al deze monumenten groot onderhoud plaats of werden
restauraties uitgevoerd, zodat de kerktorens en molens in Dongeradeel er in goede staat
bijstaan. Daarnaast hield de Stichting zich bezig met voorlichting (lesbrieven voor het
onderwijs en “open monumenten-dagen”) en maakte zij nationaal naam met het pilotproject “Sprinklers in Molens”.

A

l met al voldoende reden om het 10-jarig bestaan van de Stichting niet ongemerkt voorbij
te laten gaan. Daarvoor organiseerde het bestuur van de Stichting op vrijdag 7 november
een mini-symposium in de Grote Kerk te Dokkum. Het thema van de middag was
“Monument/en/platteland”, over het belang van monumenten op het platteland. De heer Evert
Jan Nusselder van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist ging in zijn lezing in op de
"lotgevallen van monumenten": monumenten zijn altijd het product van vaak vele handelingen
en ingrepen uit het verleden; ze laten - soms verborgen, soms openlijk - zien dat ze allerlei
moois en lelijks achter de rug hebben; hun behoud voor de toekomst vraagt van ons dat wij de
juiste nieuwe 'lotgevallen' voor ze laten ontstaan.
De heer Peter Karstkarel, publicist en kunsthistoricus belichtte in zijn lezing “Monument en
platteland" twee thema’s. In het eerste gedeelte sprak hij over de goede en kwade omgang met
de agrarische architectuur, de boerderijen en hun context, het landschap. In het tweede gedeelte
kwamen de kansen aan de orde om monumenten tot leven te wekken om zo eigen bevolking en
gasten plezier te verschaffen.
Aan het eind van de middag werd een boekje met alle monumenten van de Stichting
gepresenteerd aan de aanwezigen. Hoewel de nadruk niet echt op molens lag was het ook voor
de aanwezige molenvrienden een leerzame en interessante middag.

Winterse sfeer op oude ansicht van de koren- en pelmolen Zeldenrust in Dokkum.

Ansichtkaarten, foto’s en prenten van molens
verzameld door wijlen dhr. Van der Woude te Leeuwarden
Half augustus werd ik verrast met een verzameling ansichtkaarten, foto’s, prenten etc. welke
tussen 1970 en 1990 zijn verzameld door wijlen dhr. Simon van der Woude uit Leeuwarden,
totaal bestaande uit 17 ringbanden en mappen. Van der Woude kwam oorspronkelijk van
Bozum. Als boerenzoon was hij al op jeugdige leeftijd niet bij de spinnekop van de ouderlijke
boerderij weg te slaan vooral als de molenmaker kwam voor een reparatie. Vandaar zijn passie
voor molens.
Via familie, welke dhr. Van der Woude goed heeft gekend is deze verzameling aan mij
beschikbaar gesteld door zijn dochter, Mw. Smilde – van der Woude.
Vijf ringbanden zijn gevuld met foto’s en ansichtkaarten van Friese molens, alfabetisch
gerangschikt op plaatsnaam. Er zitten exemplaren tussen vanaf zo omstreeks 1930.
Verder zijn er vijf à zes mappen met ansichtkaarten vanuit heel Nederland en een aantal
daarbuiten. Veel hiervan zijn niet van een naam of plaatsnaam voorzien, maar met collegamolenaars zijn waarschijnlijk nog een redelijk aantal te achterhalen
Daarnaast zijn er nog een stuk of wat mappen met foto’s en prenten van allerlei kalenders en
uit tijdschriften enzovoort.
Met de familie Smilde heb ik afgesproken, dat de verzameling één geheel blijft, want de
verscheidenheid maakt het geheel zo ontzettend interessant. Ook blijft deze verzameling
opeisbaar door de familie. Wanneer we in Friesland nog eens tot een centraal Molenarchief
komen, zou deze verzameling daar onder genoemde voorwaarden uitstekend passen.
Belangstellenden kunnen contact met mij opnemen om het geheel in te zien.
Marten Lootsma, tel. 058 - 2661827
Molen Cornwerd hersteld
In ons vorige nummer meldden we dat de Cornwerdermolen schade had opgelopen tijdens een
zomerstorm. Die is thans geheel hersteld, zodat er tijdens de regenachtige periode weer
gemalen kan worden. (en natuurlijk ook met mooi weer en tijdens molendagen)
Gevraagd door de redactie:
Een goede foto van de Formerumermolen tijdens de afgelopen marathonloop op het eiland. De
molen was toen getooid met reusachtig grote schoenen in het gevlucht.
(advertentie)

Wijtsmastrjitte 22
9112 HN Burdaard
Tel. 06-22 51 40 63

De Ybemamole weer pronkjuweel van Workum

De Workumer Molenstichting is opgericht op 29 november 1973, door burgemeester
l.J.L. Pastoor en de heren W.T. Beetstra, E. van der Gaast en M. Visser. Doel van de
stichting is de instandhouding van de molens in de Gemeente Workum, later Nijefurd, te
verzekeren en de molens zo mogelijk in werkende staat te houden.

D

e aanleiding voor oprichting was de staat van onderhoud van de poldermolen De Snip
in It Heidenskip. Daarna verwierf de stichting De Nijlandermolen te Workum, de
windmotor te Molkwerum, korenmolen De Vlijt te Koudum en de wind motor aan de
Skar van It Heidenskip. Bovendien heeft de stichting het beheer over de tjasker aan de
Heidenskipsterdyk.
Op 9 met 2001 werd de Ybemamole door de gemeente Nijefurd overgedragen aan de
Molenstchting Nijefurd. De molen is opgericht in 1899 en heeft de polder bemalen tot 1951. In
1957 heeft de toenmalige eigenaar J. Ybema de molen geschonken aan de Gemeente Workum.
In dat jaar is de molen ook gerestaureerd.
“Ik ha him foar in gûne fuortjûn, mar ik hie him doe better ferkeapje kinnen. Yn Saandam
woenen se him wol ha. Ik koe 10.000 gûne krije. Dat wie doe in bulte jild. Mar de mole heart
hjir thús. Yn it begjin ha se him ferrotsje litten. Dat die sear. Mar no is it geweldich. It is in
feestdei,” aldus de trotse ‘molebaas’.

Feest
De genodigden werden in het Parochiehuis feestelijk ontvangen met koffie en oranjekoek.
Daarna ging het in optocht naar de molen die met volle zeilen op de plechtige ingebruikname
stond te wachten. Burgemeester J.W. Boekhoven, tevens voorzitter van de molenstichting,
sprak naast de molepôle een ieder toe waarbij hij nader inging op de geschiedenis van de
verschillende molenmonumenten.

De restauratie van de Ybemamolen
De molen verkeerde de laatste 15 jaar in een slechte toestand en is door de Molenstichting

Nijefurd op het nippertje gered van de ondergang. Uiteraard was dit niet mogelijk zonder de
financiële steun van de gemeente Nijefurd, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de
Provinsje Fryslân. Boekhoven: “Genoemd moet de inzet van molendeskundige Gijs van
Reeuwijk van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hij was de opsteller van het
restauratiebestek en heeft de restauratie begeleid met de bouwcommissie van de
molenstichting, de heren S. Jorritsma, H.P. Gaastra en S. van Seijen.”
In december 2001 werd het werk opgedragen aan Bouw 75 voor € 152.730. De directeur J.
Nederhorst was persoonlijk zeer betrokken bij dit werk. Molenmaker Hugo Landman ,
bijgestaan door Ywan Salverda, was de technische trekker van het werk. De molenzeilen zijn
gemaakt door Simon Jellema van de houtzaagmolen De Rat te IJIst
“Het werk is tot grote tevredenheid van de bouwcommissie uitgevoerd,” aldus de
burgemeester/de voorzitter van de molenstichting Genoemd moet ook worden de
betrokkenheid van Douwe Weidenaar, hoofd beheer en onderhoud van het Wetterskip MarneMiddelsee, tevens bestuurslid van De Fryske Mole.
Door de al genoemde slechte toestand
van de molen moesten raderen worden
vernieuwd en een groot deel van het
achtkant en de kap. Uiteindelijk kostte
de restauratie € 187.000.
Het werk is echter nog niet voor de volle
honderd procent geklaard, want nog
uitgevoerd moeten worden de werken
die nodig zijn voor de peilverlaging en
aansluiting van de molenvaart op de

Ybema-Bokmapolder. Molenaar Ruurd
Jacob Nauta uit Oppenhuizen is de trotse
molenaar van dit pronkjuweel aan de
westkant van het stadje Workum.

Hij kon even later toezien hoe de oude
molenaar Ybema het vak nog niet
verleerd was, want met de behendigheid
van een ‘jongkeardel’ lichtte hij de vang
waarmee de molen officieel in werking
was gesteld.
Juist daarvoor hadden Ruurd Jacob
Nauta en Gijs van Reeuwijk uit handen van de burgemeester een
exemplaar van het schitterende molenboek “De Heidenskipster
molen
fan
eartiids”,
geschreven
door
streekkenner/molenliefhebber Willem Hengst, in ontvangst mogen
nemen en stelde de jonge Piet Folkertsma de molen open voor
publiek door het onthullen van een gevelsteen met daarop de tekst:

Spinnekoprestant Nijhuzum aan stichting overgedragen
Alvorens ook de windmotor aan de Skar in gebruik gesteld kon worden, werd nog een derde
hoogtepunt aan het molenfeest toegevoegd. In Nijhuzum staat zoals bekend nog het restant van
een spinnekop. Die werd door het
waterschap
Marne-Middelsee
overgedragen aan de Molenstichting
Nijefurd. Dat gebeurde door de
symbolische som van €1,- die door
burgemeester
Boekhoven
werd
overhandigd aan P.L. Sterkenburgh,
vice-voorzitter van het waterschap.
Tevens passeerde de acte van
overdracht in bijzijn van notaris
Houtsma en vertegenwoordigers van
de molenstichting, de voorzitter
Boekhoven en secretaris Jorritsma.
Navraag leerde dat er tevens een
bruidschat van € 5000,-werd meegegeven als eerste aanzet in de restauratie. “Als de wind
gunstig is hopen we hem binnen vijf jaar gereed te
hebben,” aldus de woordvoerder.
Het was inmiddels vier uur geweest en dus werd het
de hoogste tijd om naar de windmotor in De Skar te
gaan om ook die officieel in werking te stellen. Van
afstand had Willem Hengst, gezeten op de ‘amerbank
by it bûthús’van z’n boerderij al geconstateerd dat de
roos nog niet draaide, maar op een gegeven moment
kwam hij op de wind en schitterden de metalen
segmenten in het vale licht van het door een licht
wolkendek schijnend zonnetje. Het werd met
voldoening beleefd. Van dichtbij waren het de
molenaars Jan Bergstra en Hans de Vries die na het
losmaken van de pal de veren lieten vieren zodat het
windrad de wind opzocht en het binnenwerk op gang
kon komen met de vertrouwde geluiden die nu
eenmaal bij een windmotor horen. Ook kon er water
opgemalen worden en nu was de toevoersloot niet in
de kortste keren leeg met als gevolg het malen van
blubber. Nee, er was voor aanvoer van water
gezorgd. Om de naastgelegen boerderij ligt een
toevoersloot voor de windmotor. Door
het aanbrengen van een tweetal buizen
onder een dam door kan na het ophalen
van een schuif water vanuit de Fluessen
worden ingelaten, (foto hiernaast met de
beide molenaars in het bijzijn van
bestuurslid Hendrik P. Gaastra) een hele
verbetering in de ogen van de beide
trotse molenaars. De Friese vlag
wapperde fier vanaf de toren en Gijs van
Reeuwijk van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg constateerde met

voldoening dat een verloren gewaand bemalingsmonument mede door zijn toedoen voor het
nageslacht bewaard is gebleven. Zonder zijn attent optreden was de sloopvergunning
ongetwijfeld in daden omgezet met als gevolg een waardevol monument minder.

De windmotor aan de Skar, een plaatje aan de oever van de Fluessen

De windmotor aan de Skar is in 1996 door het rijk namelijk aangewezen als beschermd
monument. De windmotor van het type "Hercules Metallicus" werd in 1926 gebouwd op de
plaats van een afgebroken traditionele windmolen voor het bemalingsgebied "De Hoppe", later
de Skarpolder. Op 18 februari 1999 schonken de eigenaren A. Kampen en J. Kampen de molen
aan de Molenstichting Nijefurd.
Het restauratieplan werd ook hier weer gemaakt door de heer Gijs van Reeuwijk van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De restauratie werd in 1999 en 2000 uitgevoerd door
Restauratiebedrijf Bouw 75 te Workum in samenwerking met het voormalige
“Mechanisatiebedrijf Fa. v.d. Heide en Gietema te Workum". Ook hier moet de betrokkenheid
van het Waterschap in de persoon van P. van der Hoek genoemd worden. De restauratie was
mogelijk door subsidies van het rijk op grond van het Deltaplan Cultuurbehoud (zure
regensubsidie), de Provinsje Fryslân en de gemeente Nijefurd, alsmede van de Stichting Prins
Bernhard Fonds, de Stichting Juckema Sideriusfonds, het Bouwcultuurfonds Friesland, de
Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (ruilverkaveling Koudum) en het
Wetterskip Boarn en Klif. De restauratiekosten bedroegen € 103.594. De beide molenaars
waren in hun nopjes en genoten met volle teugen van de malende windmotor die de Friese vlag
fier aan de toren had wapperen. Het was zowaar moeilijk afscheid nemen, maar er was nog een
bezoekje af te leggen en dus werd rond half zes de auto richting Nijhuzum gedirigeerd. Daar
werd bij een boer op het erf geparkeerd en na een korte wandeling door het weiland werd de
achtkante ondertoren van de spinnekop bewonderd. Vroeger moet de molen een scheprad
hebben gehad, maar de huidige watergang verraadt de eerdere aanwezigheid van een schroef.
De molen heeft een perfecte biotoop en verdient zeker een waardig eerherstel.

Monumentenzorg
is
daar al op vooruit
gelopen door de molen
op de advieslijst voor de
monumentenlijst
te
plaatsen. Gemeente en
Provincie moeten daar
nog mee instemmen.
Met dit bezoek kwam
een eind aan een
geslaagde molenmiddag
waarin drie molens
geschiedenis schreven.
Dat het weer in alles
meewerkte was niet een
onbelangrijk gegeven.
We
wensen
de
plaatselijke molenstichting veel succes met hun molens en we hopen op afzienbare termijn
terug te komen om de nieuwe loot binnen de gemeentelijke molenfamilie in vol ornaat te
kunnen aanschouwen . Nu moesten we het nog doen met onderstaand beeld.
Gerben D. Wijnja

Mûnder Ybema:
“Ik hie altyd in angeltsje mei om te fiskjen.Der siet hjir in soad iel.”

Tijdens de feestelijkheden hoorden we het volgende verhaal uit de oude doos:Jopie Huisman, de
bekende voddenboer en oud-ijzerhandelaar/ kunstschilder uit Workum zat vlak na de oorlog vaak bij de
molen te vissen. Op een dag zat hij er ook, maar nu was hij aan het poeren. Toen een agent hem vroeg:
“Wat dogge jo dêr?’’ antwoordde Jopie, getooid met een oud hoedje van de molenaarsvrouw, de
historische woorden: “Jo moatto jo bek hâlde. Ik ha byt!”

Scharsterbrug viert molenfeest met nieuw toegangspad
Tevens overdracht Skarrenmoune aan Stichting Penninga’s Molen

Door Bauke Bos met
foto’s van Kick Dull

Opening
molenpad en
overdracht
Skarrenmoune
De burgemeester knipt het lint door waarmee het molenpad was geopend.
Op Friese Molendag 13 september is het nieuwe molenpad naar de Skarenmoune in
Scharsterbrug geopend door de burgemeester van Skarsterlân, de heer Kuiper. Tevens is de
eigendom
overgedragen
aan
stichting
Penninga’s molen, die nu naast het beheren van
Penninga’s molen in Joure de taak heeft om dit
ook met de Skarrenmoune te doen. De oude
stichting Skarrenmoune, die nog maar uit drie
personen bestond, heeft zichzelf nu opgeheven.
Naast de besturen van Penninga’s molen en
stichting Skarrenmoune en Plaatselijk Belang
en de huidige molenaars waren oud molenaar
Terwisscha van
Voorzitter Jolle Jonker van de Stichting
Penninga’s Molen spreekt de aanwezigen toe
vanachter het draaiorgeltje De Paltrok.

Scheltinga, die de molen dertien jaar heeft bediend, en de familie Rypkema aanwezig. De
molen is in 1888 door de grootvader van Meinze Rypkema, die op de nabijliggende boerderij
woont, gekocht en neergezet aan de Scharsterrijn. De molen is tot 1982 door de familie
Rypkema bediend, totdat een nieuw gemaal de molen overbodig maakte. De molen werd toen
ondergebracht in een stichting, om de molen voor de toekomst te behouden. Yeb Terwisscha
van Scheltinga werd toen molenaar. In 1996 kreeg hij assistentie van Bauke Bos. In 1997
hield de eerste er vanwege zijn leeftijd mee op. Bauke kreeg er in 1999 een collega-molenaar
bij, Kick Dull, en samen houden deze mannen de molen momenteel draaiende.
Voorzitter Jolle Jonker van Stichting Penninga’s Molen nam als eerste het woord en heette
iedereen van harte welkom. Bennie Minnema, als voorzitter van de Stichting Skarrenmoune,
overhandigde de sleutel en de voorzittershamer
aan Jonker, waarna de burgemeester het molenpad
opende. Bij de molen werden nog enige korte
toespraken gehouden. Daarna ging het gezelschap
nog even napraten in de tuin van Rypkema met
onder zich de oude maalstenen, die voor de oorlog
in de molen gelegen hebben, toen de molen enige
tijd dienst deed als korenmolen. Tijdens dit
gemoedelijke
onderonsje
werden
oude
herinneringen opgehaald.
Met de overdracht is de toekomst van de molen zeker gesteld, waarbij duidelijk de
afspraak is gemaakt dat subsidies en donaties voor deze molen ook daadwerkelijk
terechtkomen bij de molen. Met een krachtig bestuur en enthousiaste molenaars zal dit
geen probleem zijn.

De sleutel en voorzittershamer worden overhandigd door oud-voorzitter Bennie Minnema
In de loop van de dag, bezochten een kleine veertig man de molen, zodat duidelijk is dat het
nieuwe pad er niet voor niets ligt.

Houtzagen in Frankrijk
Het loopt naar de veertig graden
en de zon schijnt de hele dag tot
hij 's avonds achter de bergen
verdwijnt. Het tempo waarmee ik
de oude dakpannen van het
turbinegebouwtje afhaal ligt dus
niet zo hoog, maar als die pannen
er vandaag afkomen ben ik
tevreden.
Vier jaar is het alweer geleden dat
mijn vrouw en ik dit boerderijtje met
restanten van een watermolen hebben
gekocht om er later te gaan wonen, als
de kinderen de deur uit zouden zijn.
En, iets sneller dan verwacht, wonen we hier nu sinds enige weken.
We zitten hier op 600 meter hoogte in een bergachtig gebied in Midden-Frankrijk, zo
ongeveer 50 kilometer zuidoostelijk van Clermont-Ferrand. Vier jaar lang regelmatig hier
naartoe om het bewoonbaar te maken en zelfs de molen weer tot leven te wekken.
Meestal loopt het met een watermolen in Frankrijk slecht af. De mensen kopen zoiets en
ruimen dan de vaak vervallen ruimtes van de molen op om er woonvertrekken of een garage
van te maken.
Van de ruim 83000 watermolens; Napoleon heeft ze laten tellen; zijn er nog maar zeer weinig
over die nog kunnen werken. Onze molen bevond zich tot ongeveer 100 jaar geleden in wat
nu ons huis is. In onze keuken zijn in de oostgevel 2 raampjes en achter elk stond een koppel
stenen.
De molen was bijverdienste, want op het Franse platteland waren bijna alle molenaars tevens
boer.
Hier had de molenaar 3 koeien, 3 tot 4 kalveren, 2 varkens, geiten, kippen en konijnen..
Verder was er weiland en werden er veevoer en aardappelen verbouwd. Een groentetuin
maakte het geheel compleet.
Het huis is vermoedelijk 300 jaar oud, althans voor een deel, want men begon vaak iets kleins
maar, ging het goed en namen de kinderen het werk over, dan werd er uitgebreid.
De ouders bleven er wonen en hielpen zo lang ze konden mee. Onze oude buurman van 90
jaar woont nog steeds in het huis waar hij geboren is. Hij bleef ongehuwd bij zijn zuster
wonen en wordt, nu zijn zuster niet meer leeft , verzorgd door de dochter van zijn zuster, die
dus ook nog steeds in haar geboortehuis woont. Hij helpt echter nog steeds mee met het
verzorgen van de kippen en konijnen (minstens 100).
Hij is amper anderhalve meter lang maar je staat versteld als hij met een pak hooi de
hooizoldertrap af komt lopen. Gewoontegetrouw staat hij elke morgen om vijf uur op en heeft
voor acht uur al koffie, soep, een gekookt ei, brood met kaas en chocolade achter de kiezen.
Onze molen heeft sinds ongeveer 100 jaar een turbine in een apart stenen gebouwtje (dat van
het slechte dak) en is toen ook houtzaagmolen geworden. De turbine krijgt zijn water uit de
molenvijver, welke op zijn beurt weer gevoed wordt door het riviertje, via een 150 meter lang
kanaaltje.

Tot 1963 heeft de turbine (de opvolger van het waterrad, lijkt veel op een grote ketel) een
cirkelzaag aangedreven en zelfs stroom opgewekt. Toen wij hier voor het eerst kwamen stond
de molenvijver droog, was de turbine verroest en de zaag verdwenen. Nu staat het meertje
weer vol water en is in het voorjaar een plek waar de bruine kikkers hun kikkerdril deponeren,
zodat even later vele duizenden kikkervisjes rondzwemmen. Als die hun pootjes hebben
gekregen verlaten ze het water gauw om verder op het land te leven.
Op de plaats van de vroegere zaag staat een in Duitsland op de kop getikte horizontale
snelzaag (bouwjaar 1909) welke zijn eerste plank alweer heeft gezaagd, aangedreven door een
tractor.
Inmiddels is het een uur of zeven 's avonds en is het oude dak geheel verwijderd. Alleen de 60
cm. dikke muren staan nog overeind. De stenen daarvan komen uit een groeve vlakbij. Balken
en planken, gekocht bij een naburige zagerij staan opgelat te drogen, hetgeen bij deze
temperaturen ongeveer een week duurt. Van de dakpannen wordt wel gezegd dat ze vroeger
op een vrouwendij gevormd werden. Of dit waar is, is mij nog niet bevestigd, maar het geeft
wel een goed beeld van het model dakpan. De ongeveer 35-40 cm. lange pan is bijna halfrond
en aan een eind smaller dan aan het andere, zodat de pannen in elkaar passen. Zonder panlat
en met een scherf dakpan links en rechts als steun werden de pannen neergelegd als geultjes
naast elkaar. Deze geultjes werden weer afgedekt met dezelfde soort pannen. Alleen nu op de
kop en het smalle eind boven. De pannen op de nok en langs de rand boven de muur werden
vastgezet met kalkspecie.
Wilt u een en ander eens komen bekijken, dan kan dat. Er kan van mei tot en met oktober
gekampeerd worden in de boomgaard. De sanitaire voorzieningen daarvoor zijn al klaar. Bel
dan even van tevoren met Johan en Co'tje van der Zee, Moulin du Cerf, Langrais Haut, 63580
Champagnat-le-Jeune, La France. Telefonisch vanuit Nederland te bereiken onder nummer
0033473713167. In Frankrijk zelf belt u: 0473713167.
Johan van der Zee

1914 – “Om Krysttiid hinne by Snits”, tekening van Ids Wiersma. Wie kan de molentjes
nader traceren? Uw reactie graag naar info@utskoat.nl of per post.

Cadeautips voor onder de kerstboom
Aangeboden - Wie eerst komt eerst maalt
Het kan zijn dat sommige boeken al via onze website www.utskoat.nl zijn verkocht.
Neemt u in ieder geval contact op met de redactie wanneer er belangstelling bestaat voor
een bepaald boek. Het inwinnen van inlichtingen is vrijblijvend. De redactie
Balk
Besselaar
Besten Belongne
Bicker Caarten
Bicker Caarten
Braay
Endedijk
Gelderland VVV
Husslage G.

Lambalgen L.v.
Meesters Ton
Molendijk Leen
Molendijk Leen
Nijhof P
Pouw
Ringelestein
Sipman
Spoel
Stokhuyzen
Stokhuyzen
Verkade
Visser drs. H.A.

Visser/Pieterse
Wijnja Gerben
Woudt
Zondervan, e.a.

Kijk op molens – Hét molendeel uit de Kijk op -reeks
Molens van Nederland, het boek van de maand uit 1974 met
stofomslag (nog in perfecte staat, ongelezen)
Molenboek provincie Utrecht, gezocht provinciaal molenboek
Molenleven in Rijnland 1946 met stofomslag, keurig exemplaar
De molen in het volksleven; standaardwerk met veel foto’s
Molens in Nederland
De restauratie van stellingkorenmolen De Roos te Delft
Molens in Gelderland Met molenkaart voor routetips
Windmolens, een overzicht van de verschillende molensoorten en
hun werkwijze, vooral m.b.t. de Zaanstreek.(144 pagina’s)
Husslage was een bekend Zaans molenmaker die ook prachtige
schetsen schreef over het oude Zaanse molenleven.
Molens in oude ansichten deel 1 van 1970 1e druk
Molens zo waren ze (oude ansichten)
Molens in aquarellen A4 formaat
Nederlandse molens in aquarellen A5 formaat
Windmolens in Nederland met foto’s van Ger Dekkers.
Wieksystemen, van Kluwer technische boeken
Van Zingende torens en malende molens (uitgave
Rijkspostspaarbank)
Molenbouw, het standaardwerk over het staande werk
Gelders Molenboek, het dikke provinciale molenboek
Molens 5edruk. Interessant lesboek voor de molenaarsopleiding,
ook eerdere drukken aanwezig voor € 10,50 jaren De Hollandsche Molen; jubileumboek
Windroos 2 Uit de windboeken van Corn.C.Honig, over Zaanse
pakhuizen en molens
Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de
windmolens in Nederland, vooral de Zaanstreek. Uitgave van
1946! Geïllustreerd met foto’s van oude Zaanse windmolens.
Hollandsch Molenboek, met fraaie tekeningen van alle
molentypen met besprekingen
Us Fryske Mounen - Fryslânrige nû.15
Molens
De hertogelijke wind- en rosmolen buiten Zevenaar
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Verder zijn de provinciale molenboeken van Zuid-Holland, Zeeland, Drenthe en
Overijssel nog aanwezig. Dit betreft de uitgaven uit de jaren 70 en 80. Deze kosten € 35,-.
Dan hebben we ook nog de hand weten te leggen op een exemplaar van Molens van
Friesland uit 1971, het provinciale molenboek dat een goed beeld geeft van hoe de
molens in Fryslân er toen bij stonden. Het boek verkeert nog in nieuwstaat (!) en is
daardoor een aanwinst voor de verzamelaar. € 40,-.Prijzen zijn excl. verzendkosten.

Herinneringen aan de poldermolen uit de Zuidhoek
Dertig jaar is het geleden dat hij is verbrand, de molen uit de Zuidhoek onder
Lieve Vrouwen Parochie. Het was een watermolen en hij heeft heel goed zijn
best gedaan met goede hulp en steun van o.a. Bouwe van der Meulen, van 1931
tot 1947. Toen zijn we als molenaarsgezin vertrokken.

Met de brand woonden wij er niet meer en heit heeft
het ook nooit geweten. Hij was altijd zo zorgzaam
voor zijn grote vriend. En vooral met harde wind.
Eerst moest er vaak gekruid worden en ging mem
mee helpen of de oudste dochter.
De zeilen moesten half of kwart op
hun plaats, dat was afhankelijk van de windkracht.
En schuiven moesten dicht of open. Groeisel uit de vaart
Moest voor het gat vandaan en dan kon er gemalen worden.
De wind moest goed in de gaten worden gehouden,
tenminste met buien. Bij veel water in de sloten moest er
’s nachts ook wel gemalen worden. Er was daar geen
stroom. Dan maakte mem een stormlantaarn klaar en zo
ging heit in het pikkedonker dan naar de molen, zo’n één
kilometer het land in. De sloten moesten ook schoon gemaakt worden, gehekkeld. De kanten
met een snijzeis, verder met een hekkel en dan vaak nog ‘leike’ voor de modder. Een groot
stuk leer op de schouder. Ja, dat was allemaal echt handwerk.

Heit is een keer voor de krant op de foto gezet tijdens het hekkelen. Het krantenknipsel heb ik
altijd zorgvuldig bewaard.
Om
het
hele
molenerf stond een
houten stek en dat
werd met zwarte
teer
behandeld.
Alles handwerk.
De slager kwam
wel eens een stuk
reuzel
brengen.
Daar werden de
draaiende
delen
mee
gesmeerd.
Om
helemaal
boven te komen
viel niet mee voor
heit denk ik. De
trapjes waren smal
en heit was aardig fors.
Wij als kinderen mochten
absoluut niet bij de molen
komen en als hij draaide lieten
wij dat ook wel.
Zo nu en dan kwam er familie
uit de Wouden en maakten we
samen een wandeling naar de
molen en dat was dan wel een
uitstapje.
Eigenlijk is het apart. Heit is in
februari gestorven, de molen een
paar maanden later verbrand in
in november is mem gestorven.
Er was een zeer hechte band en
nu is het al dertig jaar geleden.
Mocht er nog iemand wezen die
ons nog wat kan vertellen van
die tijd of die onze heit gekend
heeft, heel graag een berichtje
naar 058-2563071. (J. de Vriesvan der Meulen)
Namens hun dochters Aaltsje,
Jitske en Trientsje.
De molen op een oude ansicht
uit de jaren 60.

Fries om utens
In deze aflevering gaan we naar Zeeland. In één van de meest zuidwestelijke puntjes van
Nederland woont op het fraaie Walcheren Jelle Wierda, die afkomstig is uit het Friese
Heeg.

Fries om Utens en vrijwillig molenaar Jelle
Wierda bij molen “De Hoop” te Serooskerke.

Jelle Wierda heeft op de toenmalige
ambachtsschool te Sneek een opleiding
gevolgd in de richting autotechniek. In zijn
jeugdjaren daarna, waarin hij nog in
Friesland woonde, was hij werkzaam als
automonteur. De autotechniek vond hij
interessant, maar toch ambieerde Wierda een
andere invulling van zijn verdere loopbaan.
En wel bij de politie. Zo kwam het dat Jelle
Wierda op 20-jarige leeftijd vanuit Heeg
verhuisde naar de provincie Noord-Brabant.
Daar kon hij een baan krijgen als
politieagent. In het Brabantse heeft Wierda
ook zijn vrouw leren kennen. De Wierda’s
woonden en werkten in de omgeving van
Halsteren. Na verloop van tijd zocht de
familie Wierda een nieuwe woonomgeving.
Tegelijk solliciteerde de heer Wierda naar
een vrijgekomen plaats bij de politie op
Walcheren. Met succes: Wierda werd in
1983 overgeplaatst naar dit voormalige
Zeeuwse eiland. De familie is thans
woonachtig in Serooskerke.

Gedurende de verdere jaren 80 van de
inmiddels vorige eeuw veranderde de
loopbaan van Wierda opnieuw. Met de invoering van computersystemen op allerlei gebied
had de politieorganisatie behoefte aan informatiedeskundigen. De informatiekunde had ook
Wierda’s interesse en hij kreeg het aanbod om tijdens zijn werk hiertoe te worden
omgeschoold. Die kans greep hij met beide handen aan en hij volgde een studie
Informatiekunde. Hij is nog steeds in dienst van de politie Zeeland, maar is als
informatiedeskundige nu werkzaam voor de politie in het hele land. Dit brengt met zich mee,
dat Wierda veel onderweg is voor zijn werk. Dit heeft hij er echter graag voor over. Het
wonen op Walcheren bevalt de familie Wierda goed en ze hebben in Serooskerke een mooi
huis. Nog een aardig gegeven: Het lijkt zeer onwaarschijnlijk, maar Jelle Wierda is niet de
enige inwoner van dit Zeeuwse dorp die afkomstig is uit het Friese Heeg. Een jeugdvriend
woont slechts een paar honderd meter bij hem vandaan!
De familie Wierda heeft hun huidige huis destijds casco laten bouwen. De heer Wierda heeft
het daarna in zijn vrije tijd eigenhandig afgebouwd. De interesse in techniek en het met eigen
handen zelf iets kunnen maken kwamen hier weer naar voren. Toen het huis af was, zocht
Wierda een nieuwe activiteit naast zijn werk bij de politie. In die tijd, 1995, hoorde Wierda
dat korenmolen De Hoop van zijn woonplaats Serooskerke geen molenaar meer had. In dat
opzicht lijkt het leven op het Zeeuwse platteland weer sterk op het Friese dorpsleven.

Serooskerke is maar klein en dergelijk nieuws is spoedig verspreid. Wierda nam een kijkje op
de molen en binnen de kortste keren besloot Wierda hierop molenaar te worden.
De techniek en de historie van de
molen spraken hem zeer aan. Het is
een typisch Zeeuwse achtkante
bovenkruier, die in 1984 een paar
honderd meter is verplaatst vanwege
uitbreidingen van het bedrijf dat bij
de molen was gevestigd. De molen
staat op zijn huidige standplaats
naast een restaurant. De eigenaar
daarvan is tevens eigenaar van de
molen. Wierda was nog niet eens
molenaar, maar had al een molen
waarop hij kon en wou gaan malen.
De opleiding tot vrijwillig molenaar
heeft de heer Wierda gevolgd bij
Wim de Hoop op de ronde stenen
grondzeiler van Meliskerke. Elke
zaterdagmorgen werd Wierda daar
reeds om 8.00 uur voor de
molenaarsopleiding
verwacht!
Eenmaal als zelfstandig vrijwillig
molenaar werkzaam op de molen te
Serooskerke beleefde hij zeer mooie
en actieve jaren. Het kunnen malen
voor bakkers had tot gevolg dat
Wierda op sommige zaterdagen wel
500 tot 600 kilogram meel kon
Molen “De Hoop” te Serooskerke. De oorspronkelijke
malen. Op Walcheren komen op de
naam van deze in 1835 als grondzeiler gebouwde molen
was “De Jonge Johannes”. Hij werd gebouwd op een meeste molens veel meer bezoekers
verhoging waar eerst een standerdmolen stond. In 1984 dan op de gemiddelde Friese molen.
werd de molen verplaatst naar de huidige standplaats. Dit is een logisch gevolg van het
Opmerkelijk is dat hij niet werd herbouwd als grondzeiler toerisme dat op Walcheren een
op een kleine verhoging. Thans is feitelijk sprake van een belangrijke plaats inneemt. Tijdens
bergmolen: De molen staat op een betonnen kelder die in ons bezoek in de afgelopen
de berg is ondergebracht.
herfstvakantie bemerkten we ’s
middags tijdens de verdere rondrit op Walcheren, dat met name de kustplaatsen sterk op het
toerisme zijn gericht. Je wordt daar tussen de vele auto’s met witte kentekenplaten nog net
niet in het Duits aangesproken…. Ook Wierda vertelde dat hij op de molen veel bezoekers
van uiteenlopende nationaliteiten heeft mogen ontvangen. Drukte genoeg dus. Voor de
molenwereld in Zeeland zet Wierda zich daarnaast in als penningmeester van de afdeling
Zeeland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Hij is daarin ook actief wat betreft de
organisatie van opleidingen. Het Gilde heeft in Zeeland momenteel zo’n 70 leden.
Het vrijwillig molenaarsschap gaf de heer Wierda een mooie en actieve vrijetijdsbesteding.
Dat we hier in de verleden tijd moeten schrijven komt doordat het naastgelegen restaurant
ongeveer twee jaar geleden is verkocht aan een nieuwe eigenaar. De molen hoort qua
eigendom bij het restaurant en kwam zo samen met het etablissement in andere handen. De

nieuwe eigenaar en de heer Wierda hebben verschillende inzichten hoe de molen zou moeten
worden gepresenteerd en beheerd. De laatste maanden is Wierda jammer genoeg niet meer
actief op de molen. De molen is in de eerste plaats een cultuurmonument. Daarbij is het ook
een toeristische trekker voor het restaurant. Er moet een goede balans tussen die twee
gevonden worden om te voorkomen dat het een kermisattractie wordt en dat de veiligheid in
het geding komt. Molens zijn en blijven werktuigen waarvan de gevaren altijd onderkend
moeten worden. Wierda vertelde dat hij in het algemeen de aandacht voor veiligheid en het
aanleren van vaste gewoontes bij het werken met een molen één van de belangrijkste zaken
vindt voor een vrijwillig molenaar. Je mag nooit nonchalant worden.
De ronde stenen korenmolen van
Meliskerke, waar Jelle Wierda bij Wim de
Hoop zijn opleiding tot vrijwillig molenaar
met succes heeft gevolgd. Bij deze fraai
gelegen grondzeiler, hij ligt net buiten het
dorp,
staan
nog
het
voormalige
molenaarshuis en diverse schuren van het
vroegere bedrijf. Deze molen kwam al in
1954 buiten bedrijf. Dat is vroeg voor
Zeeuwse
begrippen,
want
veel
molenaarsbedrijven gingen er hier mee door
totdat het écht niet meer ging. Let op de
kenmerkende en tegelijk doelmatige heg om
de molen. Om de molen van Serooskerke
staat thans ook een heg.

We zeggen het echtpaar Wierda hartelijk dank
voor de gastvrije ontvangst bij hen thuis met koffie en Zeeuwse lekkernij op die zonnige
zaterdagmorgen van 18 oktober. We waren na ons telefoongesprek de avond ervoor gelijk
welkom; dit terwijl de heer Wierda eigenlijk de hele dag had ingepland om in de tuin te gaan
werken. De Utskoat was voor de nog goed Fries sprekende inwoner van Serooskerke echter
niet volslagen onbekend. De heer Wierda is na afloop nog even meegereden naar de molen
voor het maken van een aantal foto’s. De molen staat slechts op loopafstand van zijn huis. We
hopen dan ook dat de nieuwe eigenaar van molen De Hoop en deze actieve en sympathieke
Fries om utens elkaar in de toekomst zullen vinden.
Tekst en foto’s: Frank Terpstra

Forum
Nummer 2
Van Johan van der Zee uit Frankrijk kregen we een reactie binnen n.a.v. het stuk van
Frank Terpstra in Utskoat 111. Zijn reactie volgt hieronder.
Graag zou ik even willen reageren op stelling , Forum 2 van Frank Terpstra in Utskoat 111.
Het is bewonderenswaardig dat Frank zo diep op het onderwerp (molenrompen al dan niet
herstellen) ingaat. Jammer is het dat hij het werk van veel vrijwilligers om molens weer op te
bouwen zo weinig serieus neemt.
Frank stelt 4 vragen:
1 Waarom wil men vaak molenrestanten en –rompen completeren?
2 Wat wil men met een completering bereiken?
3 Wat is de informatiewaarde?
4 Wat zijn de technische kenmerken?

Zijn conclusie is: Het levert tuinmolens op: Een stelling waar volgens mij, uitzonderingen
daargelaten, zeer veel op af te dingen is.
De antwoorden zijn eenvoudig te geven:
1
Door een molenrestant weer te completeren tot een werkend geheel, ook al is dit op
een andere plek, heeft dit restant weer betekenis gekregen. De functie is weer zichtbaar
gemaakt. Men vraagt zich niet langer af: wat moeten we met die oude rommel.; dat oude
metselwerk, hout of ijzer maar men wordt er een beetje stil van want de gewone gang van
zaken dat oude dingen worden weggegooid is hier omgekeerd.
Een molen(restant) krijgt een tweede leven.
In onze wegwerpmaatschappij mag je dan wel van een klein wonder spreken.
2
De completering maakt het dus mogelijk met de molen te werken, iets wat voor menig
vrijwilliger de reden is dat hij of zij op de vrije zaterdag naar de molen gaat om te zagen, te
malen of olie te slaan.
Op zijn beurt trekt de molen weer bezoekers en mogelijk nieuwe molenaars aan, waarmee de
cirkel weer rond is.
3
De informatiewaarde is zeer groot. Als het een molenromp of –restant betreft hetgeen
weer wordt gecompleteerd tot een draaiende molen wordt de historische functie van die plek
(soms zelfs de straatnaam) voor iedereen duidelijk en krijgt stad of dorp er een aantrekkelijk
stukje bij. Bezoekers en omwonenden kunnen ervaren hoe een molen werkt, hoe een product
tot stand komt op een milieuvriendelijke manier, die de molenaar in staat stelt om van de wind
te leven. De bewaarde molenonderdelen sterven geen langzame dood maar hebben weer nut
en een betere plaats dan ze ooit in een museum zouden krijgen.
4
Wat zijn de historische kenmerken? Dit hangt geheel af van wat er bewaard wordt en
wat men daar mee doet. Persoonlijk zou ik het zelfs nog waardevol vinden als er alleen nog
een tekening is van een verdwenen molentype en dat die molen vervolgens wordt gebouwd.
Denk eens aan Het Juffertje of een moddermolen.
De herbouw van de Batavia in Lelystad heeft ons geleerd dat dat een schat aan kennis
oplevert over gebruikte materialen en technieken.
Dat monumentenzorg daar dan geen boodschap aan heeft (lees: niet aan meewerkt) zegt
genoeg over het beperkte kader van deze instelling. De overheid laat de molens toch al zo
vaak in de kou staan. (zie het overzicht in Utskoat 111 van De Fryske Mole). Als vrijwilligers
zich niet zo hadden ingespannen zouden er nu erg weinig molens meer draaien: en wat er dan
nog was zou de zelfde doodse stilte uitstralen die we in het Openluchtmuseum in Arnhem
kunnen ervaren. Mooie molens, maar ze leven niet en dat is nu juist zo mooi aan molens. Net
als scheepswerven en fabrieken zijn het niet allen maar gebouwen maar zijn het werktuigen.,
die tot leven komen als er gewerkt wordt.
Kortom als molens draaien hebben ze minder onderhoud nodig. Komen er veel mensen met
deze prachtige hobby in aanraking en genieten er veel (vrijwillige) molenaars van hun werk
en houden eeuwenoud ambacht in stand in een tijd waarin bijna alle beroepen zo niet
verdwenen, dan toch wel grondig veranderd zijn.
Johan van der Zee, Champagnat-Le-Jeune, Frankrijk

Forum nummer 4
Op deze stelling (“De nieuwe ARBO-regels zullen voor de molen en zijn molenaar alleen
maar positieve gevolgen hebben”) kregen we helaas maar één inzending binnen. Die enige
inzending kwam van Tjerk Oosterhuis uit Maartensdijk (Utr.)
Blijkbaar leeft het onderwerp ARBO en molens niet in onze provincie. Of we dat nou positief
of negatief moeten ervaren, dat is ons niet geheel duidelijk. Hieronder volgt de mening van
onze molenvriend uit Maartensdijk.

Tjerk Oosterhuis schrijft: Een mooie stelling waar niet veel over te zeggen valt. ARBO zou
goed moeten zijn voor de werknemer. Voor het historische object de molen geloof ik er niet in.
Door het verplicht afschermen van draaiende delen is er voor de bezoeker veel minder
zichtbaar en gaat de sfeer verloren. In Engeland zijn er al molens op deze manier veilig
gemaakt. Voor mij betekent het, dat ik geen foto's meer hoef te maken omdat een deel van de
details onzichtbaar worden. ARBO veilig betekent ook veilige brede trappen met leuning,
jammer genoeg is daar in een kleine molen weinig plaats voor. En wat dacht u van een
vluchtweg (zie de Ster in Utrecht).
Wij danken Tjerk hartelijk voor zijn inzending.

Forum nummer 5
We hebben ook voor dit decembernummer weer gemeend een stelling te plaatsen. Op
onderstaande stelling kan vanaf nu weer worden gereageerd.
“Een molenaar die (onder normale omstandigheden) twee jaar achter elkaar in totaal
minder dan vijfentwintig uur per jaar op zijn molen(s) te vinden is, zou zijn
bevoegdheid om met molens te werken moeten kwijtraken”.
U kunt uw reactie per post naar het redactieadres van de Utskoat sturen (zie colofon) Houd er
a.u.b. wel rekening mee dat uw reactie uiterlijk een week voor de sluitingsdatum van de kopij
bij ons binnen dient te zijn.
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.
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.
De redactie

Spinnekop De Himmole bij Sneek op een winterse dag

Strijd aan het einde van het industriemolentijdperk
“Beroepsmolenaar anno 2003”
heette mijn vorige stukje. In
diezelfde
maand
was
de
industriemolen het thema van onze
Vijfde Friese Molendag. Pas
geleden kon ik een oud boek kopen,
waarin
het
ging
over
beroepsmolenaars aan het eind van
de negentiende eeuw op de
industriemolens van toen. “Strijd
om den Eenhoorn”heet het,
geschreven door Cor Bruijn (van
o.m. Sil de Strandjutter). Zo kon ik
me nog eens uitgebreider verdiepen
in deze materie.
We weten allemaal wel dat ons vrijwillig-molenaarschap maar weinig lijkt op het bestaan van
toen. Bij het lezen van genoemd boek ervoer ik dat nog veel intenser (misschien juist omdat
het in romanvorm is geschreven). Het is vrijwel nergens meer te krijgen (alleen in
antiquariaten tref je het soms aan en een heel enkele keer krijgen wij er een aangeboden voor
de verkoop en dat exemplaar schafte Hiltsje meteen aan GDW), maar te mooi om er niet uit te
vertellen.
De hoofdpersoon is Sijmen, molenaar tot in z’n merg. Prachtig en heel verhelderend wordt
zijn werk in en met de molen en met zijn collega’s beschreven. Sijmen is blokmaalder op De
Eenhoorn, een van de vele oliemolens die toen nog volop werkten in de Zaanstreek.
Al snel wordt het grote thema van dit boek (en van Sijmens leven) duidelijk, haast voelbaar
als de hete adem van een draak die steeds dichterbij komt: de strijd van de molen tegen de
oprukkende fabrieken. Sijmen kan maar niet begrijpen dat alsmaar meer mensen de molen
verruilen voor die smokende stenen monsters. En zeker niet kan hij geloven dat die fabrieken
het gaan winnen. Bij tijden is hij totaal verbijsterd door de grote omwenteling die de
Zaanstreek doormaakt. Diep krenkt het hem als zijn enige zoon Dirk, toch zo’n veelbelovende
molenaar, ook voor de fabriek kiest en daarmee voor de vaste uren en een vast loon. (Op de
molen verdiende men alleen als er daadwerkelijk gemalen, geproduceerd werd.) En nog zo’n
dreun is het dat zijn dochter Stijn zijn allerbeste jonge maat Pauw afwijst; Sijmen had nu op
hem zijn hoop en toekomst gebouwd, maar Stijn wil absoluut geen olieslager: die is immers
altijd aan het werk (a6 uren van het etmaa) of moet slapen en bovendien altijd vies en
stinkend naar de lijnolie…. (Dankzij hun grote liefde komen de twee later wel weer bij
elkaar). Maar nóg blijft Sijmen koppig dromen van oliemolenaars in zijn nageslacht:zo bouwt
hij een heuse speelmolen voor zijn kleinkinderen en probeert hen zo al het molenaarsvak bij te
brengen. Hij wil maar niet zien dat (zoals zijn baas hem probeert uit te leggen) men op de
molen uitgeëxperimenteerd is: door de eeuwen heen is alle spitsvondigheid er op botgevierd
en in hun soort waren ze volmaakt geworden. Maar de fabrieken streven hen voorbij en die
staan nog maar in de kinderschoenen. Eerst waren ze nog als de molen: met stenen, stampers,
heien, maar daar komt ook snel verandering in: vóór- en naslagpersen doen hun intrede,
gevolgd door vormmachines, warmpanners, snijtafels, koekenzagers en bovendien verdwijnt
het heidens rumoer uit de werkruimten. Dat lokt veel arbeiders, zelfs verstokte
molenknechten, erheen. En al die molens die het loodje leggen, de bekentenis van zijn baas
(die overigens ook erg van zijn molen houdt, als eigenaar) dat hij het financieel amper nog

kan rekken, zelfs verlies gaat lijden door de moordende concurrentie (die des te heviger wordt
als via het buitenland de olie supergoedkoop binnenstroomt), niets kan Sijmen tot een ander
inzicht brengen. Hij blijft zeggen: “In de molen is men mens, in de fabriek een slaaf,” en “je
wek is daar geen lust meer, maar een last!” Bovendien weet hij heel zeker dat God op zijn
hand is, want ga maar na: (citaat)
“De molens zijn uit eigen grond gegroeid. God schiep de wijde vlakten van land en water,
God liet de gewassen groeien en schiep de wind. Toen zei Hij tegen de mensen: - Ziet,
bouw nu uw molens te land, aan het water, voert het koren aan en maalt het tot meel voor
uw brood, en neemt de bomen en zaagt ze tot planken, en neemt mijn vlas en slaat er de
koeken van voor uw vee en de olie tot uw nut. En God gaf de wind verschillende kracht,
om de mensen wakker en waakzaam te houden. En hij legde bij tijden stilte over het land,
opdat de molenmens, naar Zijn wil, ook zou rusten. Maar de mensen hadden aan Gods gave
niet genoeg, altijd wind wilden ze hebben. Meer, meer, meer! Geen zaad genoeg in het
land? Dan maar zaad uit andere landen. Meer, meer, meer! De molens te gering en te klein?
Dan maar grote fabrieken met stoommachines! Geen arbeiders genoeg voor de altijd maar
door werkende fabriek? Dan maar de werkers uit de molens! De molens gaan toch kapot!
Een oliemolen stinkt!”
Dan op een nacht, breekt in de oliefabriek De Verwachting een enorme brand uit. Sijmens
vreugde is immens. Zo laaiend als dat vuur de fabriek verwoest, zo is zijn euforie e n hij denkt
niet anders dat dit de bevestiging is van Gods voorliefde voor de molen: God haat de
fabrieken ook en de levenswijze die er voor de mens uit voortvloeit, en Hij neemt nu
wraak….Sijmen laat zich die nacht tot op het bot verkleumen, totaal opgaand in dit voor hem
zo gunstige gebeuren en loopt een fikse kou op, met hoge koorts. Maar Sijmen moet en zal
naar zijn werkgever, want nu is immers de tijd teruggekomen voor de molen(s)?! De baas
echter ligt te bed, eigenlijk al stervende en biedt Sijmen tot diens grote verbijstering De
Eenhoorn te koop aan…. voor 1000 gulden, mét een hypotheek voor hetzelfde bedrag. Nu is
Sijmen helmaal door het dolle heen en ziet zijn zo geplaagde dromen toch nog werkelijkheid
worden: de molen familiebezit, zijn zoon en kleinkinderen molenaars! Zijn zijn past nu
natuurlijk helemaal niet, hoe beroerd hij zich ook voelt. Hij moet minstens een week het bed
houden, maar glipt de tweede nacht al zijn bed uit: hij hoort de wind toenemen en wil malen,
op nu zijn eigen molen! Sijmen acht het ‘aanbozende’ weer niet, zijn slappe benen niet en het
feit dat hij maar alleen is. Als in trans wil hij toch de molen op de wind draaien en dat vindt
het grote drama plaats: hij vergeet op het wiekenkruis te letten en de molen schiet door de
vang. De wind grijpt de wieken en die slaan Sijmen over de stelling heen in de barre nacht.
Hij komt op het schuurdak terecht, glijdt op de kop daarvan af en valt te pletter op het
molenerf. Ook de molen, de prachtige Eenhoorn, is reddeloos verloren, slaat onontkoombaar
op hol, de as breekt, het wiekenkruis verbrijzelt de zwichtstelling en het spul vliegt in brand.
Zo is het dramatisch einde van molenaar en molen, en ook van het boek, dat niet alleen een
aangrijpend verhaal heeft verteld. Het is vooral een indrukwekkend document over het
molenaarsvak en de ondergang daarvan geworden. Vele facetten van de werking van de
oliemolen, en de productie van olie en lijnzaadkoeken komen tot leven. Tot in de taal zelf toe,
waarin veel woorden en uitdrukkingen van de molenwereld worden gebruikt. Ook
bijvoorbeeld het optuigen van de molen voor een bruiloft wordt uitbundig beschreven.
En dan die mooie illustraties van Anton Pieck! Een juweel dus, die boek. Er bestaat ook een
rijk artikel over de achtergrond en de totstandkoming ervan van de hand van Gerben Wijnja.
Wellicht kan ik daar in een volgend nummer eens op ingaan. (Dat is verschenen in het vakblad De
Molenaar van 18 december 1991 – het kerstnummer 51/52, pag. 1631-1641. GDW)
Hiltje Feenstra

Uit ons prentenkabinet
Bijgaand zoekplaatje is afkomstig uit de collectie van Paul van den Berg te Gouda. Erwin
Esselink uit Delft stuurde hem ons waarbij hij schreef:
“Ongetwijfeld gaat het hier om een Friese spinnekop. De molen zelf kan ik niet thuisbrengen,
maar het dorp op de achtergrond biedt misschien wel aanknopingspunten. Het kerkje vertoont
een grote overeenkomst met het nog bestaande kerkje van Abbega.”

Dan verraste de heer Gosse
Minnema uit Damwâld ons
nog met een onbekend
molenplaatje van een Friese
muonts.
Het deurtje staat open en op de
buitenroede zijn twee volle
zeilen
gespannen,
die
overigens iets te kort lijken te
zijn. Achtkant en kap zijn met
hout bekleed. De bovenas is
eveneens van hout zo te zien.
De molen ziet er verder nog
goed uit en vertoont niet
duidelijk zichtbare sporen van
verwaarlozing. We vermoeden
dat de foto in of rond de
Tweede
Wereldoorlog
is
genomen.
Op oude foto’s uit vorige
nummers zijn helaas nog geen
verdere bijzonderheden binnen
gekomen zodat we helaas in
gebreke moeten blijven.

We spreken de hoop uit dat onze
kenners weer van zich zullen laten
horen en hun wetenswaardigheden
met de lezers willen delen. Ook
bovenstaande foto’s uit eigen archief
zouden we graag zien thuisgebracht.
De bovenste lijkt uit de jaren
zeventig en getuige de aanwezigen
op het molenerf schijnt er iets aan de
hand te zijn. Maar wat? De
spinnekop daaronder stond ooit in
een Fryske Groun.
Gerben D. Wijnja

MOLENLITERATUUR
Zeeland is zeer de moeite waard voor een bezoek en met de komst van de nieuwe
Westerscheldetunnel ligt zelfs het afgelegen en ook op molengebied zeer interessante
ZeeuwsVlaanderen
niet
meer
in
het
gevoelsmatige
buitenland. Toch
moeten
we
vaststellen dat dat
betrekkelijk
is,
want als je vanuit
bijvoorbeeld
Zuidoost-Brabant
naar
de
meest
Vlaamse regio van
Nederland
wilt
afreizen, rijd je nog
net als vroeger via
de snelweg E34
door Antwerpen er
het snelste naar toe.
Vergeet,
aangekomen op één
van de Zeeuwse
(schier)eilanden,
trouwens niet om
een boekhandel aan
te doen. Koop daar
meteen het in 2003
uitgegeven
boek
MOLENS
IN
ZEELAND,
gefotografeerd en
per
regio
beschreven” van de
hand van Frans
Weemaes.
Een
relatief
weggevertje:
25
euro voor een boek van 424 pagina’s op A4-formaat met veel gave historische en actuele
zwart-wit foto’s en beschrijvingen van alle huidige Zeeuwse molens, ingedeeld per
(voormalig) eiland. Ook komt een aantal verdwenen Zeeuwse molens aan bod. Het boek bevat
geen kaartmateriaal van Zeeland, maar er valt goed mee te leven, want een ouderwetse
papieren autokaart of modieuze elektronische Miep heb je toch nodig als je op reis gaat. Nu
eens een keer niet een provinciaal molenboek met schier oneindige en gortdroge
opsommingen van het aantal kammen per molenwiel, die op zich vrij weinig zeggen over
alles wat het betreffende molenobject te vertellen heeft. Nee, dit boek is dat stadium
ruimschoots voorbij en plaatst de zaken in een context. Hierin lees je op toegankelijke wijze
per molen de historische en streekeigen ontwikkelingen, inclusief leuke vertellingen over de

vroegere belevenissen van molenaars en molenmakers – overigens zonder romantiserend te
zijn. Er komt goed aan bod wat technisch gezien nu zo kenmerkend is aan een specifieke
molen. Compleet is geen enkel boek, dus ook deze uitgave niet. Het is simpelweg onmogelijk
om alle relevante informatie in een papieren boekwerk te vatten. Het boek schetst echter een
goed beeld van de Zeeuwse molens. Het boek laat aan de hand van de genoemde historische
en actuele foto’s op heldere wijze zien dat juist de vanuit vroeger overgebleven
molenobjecten zelf de allerbeste en meest ondubbelzinnige informatiedragers zijn van de
molengeschiedenis. De schrijver zet de lezer aan om de molens door die bril te gaan bekijken.
Niet alleen een boek voor molenfreaks, maar ook voor algemeen en breder geïnteresseerden
in cultuurhistorie. Een absolute aanrader; ook gewoon te bestellen bij de boekhandel door
degenen die niet gelijk van plan zijn om naar Zeeland af te reizen. Zij kunnen, indien ze daar
nog niet over beschikken, er gelijk een goede losse kaart bijkopen, zoals de auteur zelf terecht
voorstelt in de toelichting op de structuur van het boek op pagina 9. (FT)
Titel: MOLENS IN ZEELAND, gefotografeerd en per regio beschreven”
Auteur: Frans Weemaes
ISBN 90-76815-13-5
In 2003 uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van De Zeeuwse Molen in
2000.O.a. verkrijgbaar bij: Boekhandel en Uitgeverij De Koperen Tuin, Keizersdijk 16,
4661 KA Goes, tel. 0113-230241.

Een Leven in de Zaansche molen
Voor de (Zaanse) molenliefhebbers kwam er in de maand oktober weer een prachtig
molenboek uit. Nu niet een opsomming of fotoboek van alle molens die aan de Zaan hebben
gestaan en ook geen reeks oude verhalen uit het Zaansche molenleven. Deze keer iets wat niet
valt te vergelijken met wat er eerder allemaal al over de Zaanse molens is verschenen.
Deze uitgave, die is uitgegeven door de stichting uitgeverij Noord-Holland in samenwerking
met Vereniging De Zaansche Molen, bevat vele werken van de overbekende Zaanse schilder
en tekenaar Frans Mars. Frans Mars was ook degene die het levenslicht van Vereniging De
Zaansche Molen op 17 maart 1925 mogelijk maakte. Het honderdste geboortejaar van Frans
Mars en het 75 jarig bestaan van het molenmuseum zijn de grootste reden van de verschijning
van dit zeer fraaie boekwerk.
Frans Mars die in 1903 werd geboren was altijd al een liefhebber van de Zaanse molens. Maar
niet alleen de molens hadden zijn interesse, ook andere bouwwerken wisten hem te boeien.
Naast genoemde onderwerpen legde hij ook de weidse gezichten van het Zaanse landschap
vast op het linnen. Een ander ‘object’ waar hij graag tekeningen van maakte waren koeien.
Zoals in het boek wordt verteld, is er eens een heel schetsboekje gevuld met tekeningen van
Fries stamboekvee.
In het boek zijn talloze werken van Frans Mars afgebeeld. In het eerste deel zijn het vooral de
in kleur afgebeelde schilderijen die betrekking hebben op de Zaanse molens. In het tweede
deel komen zijn tekeningen ruim aan bod. Ook op de tekeningen zijn de molens ruim
vertegenwoordigd, maar ook de fabrieken aan de Zaan, (zelf)portretten, stillevens en de
huizen in de Zaanstreek zijn veelvuldig afgebeeld. Overigens hadden de tekeningen wel een
beetje groter kunnen worden afgebeeld. Het is net alsof de samenstellers van het boek op het
eind te weinig ruimte hadden en zodoende de tekeningen een beetje in elkaar hebben
gepropt.Maar het meest vreemde aan dit boek is dat Frans Mars’ bekendste en misschien
belangrijkste werk ontbreekt. Het molenpanorama is gek genoeg niet in het boek afgebeeld.
Het panorama schilderde hij in twee jaar. Nadat hij in 1946 tijdelijk ontslag nam als
onderwijzer in Wormerveer, klaarde hij het immense werk in 1948. Nadat het panorama (waar
ook De Walrot(thans IJlst) nog op staat afgebeeld) 40 jaar lang in oliemolen Het Pink te Koog

aan de Zaan had gehangen, werd het in 1989 naar het Molenmuseum overgebracht. Nu is het
daar een van de belangrijkste attracties.

Een leven in de Zaansche molen is geschreven door Hans Kuyper. Het is een 96 pagina’s
tellend boekwerk, waarvan alle schilderijen in kleur zijn afgebeeld. In het boek staan in
totaal ruim 85 werken van de Zaanse “meester”. Het boek is in linnen gebonden en
voorzien van stofomslag en heeft een formaat van 26 x 24 cm. Het is te verkrijgen bij
Vereniging De Zaansche Molen te Zaandam (tel. 075 6288968) en kost € 20,- Het boek is
ook via internet te verkrijgen, ga voor meer informatie naar www.zaansemolen.nl ISBN
90 7 1123 70 7(RJN)
Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons de mededeling dat de spinnekop
Doris Mooltsje bij Oudega de monumentenstatus heeft gekregen.

Serieus bod gevraagd
Een olieverfschilderij op hardboard in lijst met afgebeeld
watermolen De Gooijer in de Lindevallei bij Wolvega.
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de redactie.
Foto op de colofonpagina: de windmotor van Tirns op een winterse namiddag in 2003.

Colofon
Nr.112

december 2003

De Utskoat
is een uitgave van
Stichting De Fryske Mole en Vereniging Gild Fryske Mounders
Adres De Fryske Mole:
Van Leeuwenhoekstraat 3
8921 TZ Leeuwarden
(tel. 058-266.17.26)
(giro 2257734)
Administratie donateurs:
Sj. de Jong, Jehanneswâld 8,
9269 VT Feanwâlden
(E-mail: s.dejong3@chello.nl)
Adres Gild Fryske Mounders:
Galamagracht 87 8651 EE IJlst
Tel. 0515-532823
E-mail: jmstolp@hetnet.nl
Homepage op internet:
http://www.tem.nhl.nl/~smits/index.html
(Friesland Bank rek.nr. 2980.24.934)
(giro 2543900)
Ledenadministratie
Via penningmeester P. de Vries
Zeskanter 31, 8608 ZN Sneek
pdevries@bogerman.nl
Tel. 0515-419588
Ereleden Gild Fryske Mounders:
J.H.A. van Tilburg 
Mevr. P.C. de Jong – Dijkstra 
Gerben D. Wijnja
L. J. Sierkstra
Redactieadres:
Waltaweg 53
8765 LN Tjerkwerd
(tel. 0515-57.93.48)
E-mail :
g.d.wijnja@hccnet.nl
Internet: www.utskoat.nl

De redactie wordt gevormd door:
Hiltsje Feenstra (tel. 0514-582160)
André Cramer (tel. 058-266.17.26)
Ruurd Jakob Nauta (tel.0515-559454)
Geurt v.d Weg (tel. 0566-601858
Gerben D.Wijnja (tel. 0515-579348)
Eindredactie:
Gerben D. Wijnja
(tel. 0515-57.93.48)
Foto’s en archiefcollectie:
Gerben D. Wijnja
(tenzij anders vermeld)
Advertentieacquisitie:
Sj. de Jong, Jehanneswâld 8,
9269 VT Feanwâlden
tel. 0511-474258
E-mail: s.dejong3@chello.nl
Aan dit nummer werkten mee:
Bauke Bos
Sjerp de Jong
J. de Vries - van der Meulen
Marten Lootsma
Frank Terpstra
Johan van der Zee
Druk:
Caparis Grafisch Centrum Heerenveen
 Zonder voorafgaande toestemming van
de redactie is het niet toegestaan artikelen
en/of foto’s over te nemen. Wel wordt
gaarne meegewerkt aan het beschikbaar
stellen van informatie uit dit en
voorgaande nummers.

