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Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie.
5 november Openbare Najaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders
12 november Sluitingsdatum kopij decembernummer 116

Bij de foto’s op de omslag
Voorop:
Achterop

De verplaatste Mellemolen
De Jislumer mole De Volharding is het eerste moleneigendom van De
Fryske Mole. Molenambassadeur ter plekke is Marten Lootsma die in
augustus de molen volgens oude traditie versierde i.v.m. het 25-jarig
huwelijk van de boer en boerin. Het tekent de goede verstandhouding
die er altijd tussen molen en Fryske Mole is geweest.

Voorwoord
Als u dit leest bent u, na een hopelijk plezierige vakantie, weer begonnen met de meer
alledaagse bezigheden als werk en hobby’s. De R in de mand betekent voor velen ook weer
veRgadeRen. We hopen dat u met frisse ideeën van start wilt gaan. En natuurlijk zijn we
benieuwd naar uw verhalen over bijzondere molens zoals u die gezien hebt in het buitenland
of in onze eigen provincies. Zelf kijk ik altijd met genoegen naar de Franse standerdmolens
met Berton-wieken zoals die tussen Parijs en Orleans staan midden in een geel
graanlandschap en met een zekere teleurstelling naar de, alleen uiterlijk indrukwekkende, Don
Quichote molens in Spanje. Verbaasd keek ik op van het feit dat op een paar kilometer afstand
van mij in het Grouwster Leechlân een onbekende tjasker blijkt te staan. Een man met
gouden handen, Sies Wobbes uit Warstiens, bouwde in de winter van 2001 een boktjasker
volgens de officiële maten die nu op de minicamping van de familie Liezenga staat en de
vijver vol water maalt. Ook op een paar kilometer afstand de Mellemolen, het eerste concrete
bewijs van de inspanningen van de molenstichting De Lege Midden: de voormalige
Polslootmolen, achtkante spinnekop, stralend op zijn nieuwe locatie bij Sijthuizen. Een
verslag van de opening is te lezen in dit nummer en zie ook de foto op de omslag.
De 6e Friese Molendag is, als u dit leest, voorbij. Nu, op het moment van schrijven, zijn de
voorbereidingen nog in volle gang. Ik hoop dat we samen kunnen terugkijken op een dag met
mooi molenaarsweer en vooral veel en leuk bezoek, want daar doen we het toch voor! Een
verslag komt in het volgende nummer.
Verder natuurlijk aandacht voor het hoge water van de laatste tijd. Reinder Tolsma komt met
het eerste deel van de geschiedenis van de molen van Holwerd. Ook is er een terugblik in de
geschiedenis van de roggemolen in Workum, aandacht voor de korenmolen op Vlieland en de
molen van Welsryp in geschilderde vorm. We wensen u veel leesplezier. Geurt van de Weg
Friese Molendag: iets voor u?!
Zes officiële en 2 officieuze Friese Molendagen hebben
we als werkgroep in middels georganiseerd. Leuk werk.
Het lustrum vorig jaar opende, door de extra
sponsorgelden, weer nieuwe mogelijkheden. Zo kwam
er een meerkleurig affiche en konden we dat voor het
eerst aan alle molenaars in Friesland toesturen, samen
met de Molendagkrant. Een nieuwe actie levert ons
voor weer vier jaar de steun op van een aantal bedrijven
als Bouw ’75, Bouwbedrijf Hiemstra en Dijkstra
Molenbouw alsook van Houthandel Posthumus en van
Schilderbedrijf Spijksma. Dankzij hun steun hebben we
de komende jaren weer een herkenbaar affiche.De
Friese Molendag zal zo in elk geval een aantal jaren
voortgaan. De komende jaren zullen we wel heel
nadrukkelijk moeten kijken naar wegen om het publiek
zo goed mogelijk te (blijven) bereiken. We organiseren
deze dag immers om onze molens zo goed mogelijk
onder de aandacht van het publiek te brengen?!
Wij zijn op zoek naar een paar mensen die ons willen
helpen deze dag tot een steeds groter succes te maken.
Wilt u meedenken over nieuwe mogelijkheden en verdere uitbouw in de toekomst neem dan
even contact op Geurt van de Weg ( 0566 601858).
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GILD FRYSKE MOUNDERS

Mededelingen bestuur
In juni hebben we twee avondexcursies gehouden op een viertal Friese molens. U had de
uitnodiging, die tijdens de voorjaarsvergadering was rondgedeeld, blijkbaar goed bewaard.
Beide avonden zijn namelijk flink bezocht. Het weer werkte op beide avonden ook nog eens
geweldig mee. Een mooie opkomst, terwijl de eerste avond samenviel met een belangrijke
voetbalwedstrijd in Portugal…. Een planningsfoutje van ons. Maar een aantal notoire
voetbalontwijkers en tevens molenliefhebbers onder u heeft te kennen gegeven juist uitermate
blij te zijn geweest met dit alternatief. We hadden geprobeerd De Utskoat van afgelopen juni
op tijd bij u te laten bezorgen, maar dat is door vakanties van betrokkenen helaas niet gelukt.
Degenen die de aankondiging daardoor hebben gemist kunnen we nu al vertellen dat volgend
voorjaar zeker weer een aantal avondopenstellingen van molens worden gehouden.
De opnieuw gestarte opleiding van het Gild loopt goed. Momenteel zijn ongeveer 15
leerlingen in opleiding. En de komende najaarsvergadering mogen we aan tenminste één
geslaagde zijn diploma overhandigen.
Martin Bakker maakt sinds de voorjaarsvergadering deel uit van het bestuur en vult met zijn
achtergrond èn als kersverse molenaar ons team prachtig aan. Hij stelt zichzelf in deze
Utskoat nader aan u voor.
Voor de aangekondigde ledenwerfactie en algemene promotie van onze molenhobby hebben
we een plan gemaakt. We zitten nu in de fase waarin de financiering hiervan nog moet
worden onderzocht en geregeld.
Naast het voortzetten van de bestaande activiteiten willen we u als bestaand lid ook op andere
manieren meer betrekken bij het totale molengebeuren in en buiten Fryslân. Uiteraard verblijft
de vrijwillig molenaar de meeste tijd op zijn eigen molen. Ons Gild is naast de opleidingstaak
er juist ook voor om op regionaal niveau onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten te
stimuleren. Op welke wijze dit kan gebeuren, laten we mede aan u over. Tijdens de
najaarsvergadering is er gelegenheid om uw praktijkervaringen en ideeën kenbaar te maken.
Ook het molenbehoud is hiermee gediend, want zonder de inzet en de ervaring van de
mounders zou dat letterlijk stil komen te staan.
In deze Utskoat vindt u de uitnodiging voor de najaarsvergadering van het Gild Fryske
Mounders. Deze keer mogen we de heer Leo Witteman van de Nekkermolen als spreker
verwelkomen. De vorige keer was hij verhinderd. Hij zal zeker een boeiend verhaal vertellen
over zijn werk als molenaar en zijn dagelijkse leven op deze Noord-Hollandse poldermolen.
We nodigen u van harte uit voor de 5de november. Wederom in het dorpshuis van het
Slachtedoarp Raerd.
Met vriendelijke groet,
Frank Terpstra
voorzitter Gild Fryske Mounders

Uitnodiging openbare Najaarsvergadering Gild Fryske Mounders
te houden vrijdag 5 november 2004 om 19.30 uur in het Dorpshuis van Raerd
Adres: Buorren 30, 9012 DH Raerd (voorheen Rauwerd)
0

Ontvangst met koffie.
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Opening (19.30 uur).
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Mededelingen en ingekomen stukken.
Notulen vorige vergadering.
Verslag penningmeester.
 Benoeming kascommissie.
Verslag opleidingscommissaris.
 Geslaagden.
Het woord is aan u!
Het Gild Fryske Mounders wil meer nieuwe molenaars opleiden. Maar we willen de
bestaande mounders ook meer betrekken bij het molengebeuren. En dat molengebeuren
omvat een heel scala aan activiteiten. Ook activiteiten en ontwikkelingen buiten ieders
individuele blikveld om. U kunt vanavond uw eigen ideeën, of wellicht elders opgedane
ervaringen, kenbaar maken. Of gewoon een melding van een geslaagde molenactiviteit
die u (elders) heeft meegemaakt.
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Rondvraag.
Pauze.
Spreker: de heer Leo Witteman uit Neck (NH).
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Even voorstellen
Martin Bakker, algemeen bestuurslid van het Gild
Ik ben geboren in Amsterdam in 1946 als 3de kind in een serie
van 6 ( 4 broers en 1 zus)
Op mijn 5de zijn mijn ouders verhuisd naar het bloemendorp
Aalsmeer, waar ik heb gewoond tot mijn 17de jaar. Ik ben toen
naar de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam gegaan en
heb daar de stuurmansopleiding gedaan. Ik heb tot 1976 de
gehele wereld bekeken. Maar omdat ik inmiddels ook getrouwd
was, werd het tijd een walbaan te zoeken die me vaker thuis deed
zijn, 6 – 8 maanden weg is voor het thuisfront toch wel heel lang.
Ik ben toen in 1976 in dienst gestreden van het toenmalige
Rijksloodswezen, een onderdeel van de Marine. Later is de dienst
overgegaan naar Rijkswaterstaat en is later een zelfstandige organisatie geworden.
Ik ben rivier- en na de privatisering ook havenloods geweest in Rotterdam tot mijn flp
(functioneel leeftijdspensioen) en dat was bij het bereiken van de hoge leeftijd van 55 jaar.
Omdat er voor mijn vrouw en mij eigenlijk geen redenen waren om in de Randstad te blijven
en ik het allang gezien had in het oh zo heel drukke westen, zijn we naar Gerkesklooster
verhuisd, waar we nu al weer bijna 3 jaar wonen en tot ons beider groot plezier.
Mijn opleiding tot molenaar heb ik gevolgd bij de onnavolgbare Sye Hoeksta op de molens
van Holwerd en Marrum. En Sye deed het zo goed dat ik inmiddels ook een heel mooi
diploma heb. Ik maak mijn uren op de Beintemapoldermolen noordelijk van Westergeest.

Water rondmalen mag nog niet, maar ik ben in overleg met het Wetterskip om daar iets aan te
doen – een kwestie van ergens een sluisje plaatsen en het slot van het inlaatsluisje af.
Behalve molenaar zijn, doe ik aan beeldhouwen en “rommelen” op de computer.
Duidelijk moge zijn dat ik toegestemd heb om in het bestuur zitting te nemen omdat ik iets
met molens heb, maar dat hebben we allemaal.
Ik zal om mijn manier proberen een bijdrage te leveren aan het molengebeuren in Friesland.

Wateroverlast
Donderdag 26 augustus werden de molenaars van de Oudkerkermolen, de Wynsermolen, de
Bullemolen te Lekkum, de Rentmeester te Menaldum en de Ypey-mole te Ryptsjerk door
Wetterskip Fryslan benaderd bij te willen springen in de wateroverlast vanwege de
overvloedige regen.
Tijdens het malen knalde op de Ypeymole een door de houtworm aangetaste kam uit de
onderbonkelaar en deze kwam knel te zitten tussen de muur en het rad. Daarbij zijn alle
kammen uit de onderbonkelaar eruit gerateld. Aanvankelijk werd de schade door de molenaar
geschat op € 10.000.- maar de stichting had het hout al gekocht om alle kammen in dit wiel in
het kader van het jaarlijks onderhoud te gaan vervangen, zodat de schade beperkt bleef tot
korter malen.
Op de Bullemolen wees de teller van het bovenwiel na 1 1/2 dag malen een stand aan van
7686. Uitgaande van een hoeveelheid water van 113011 as omwenteling, werd dus 8685 m3
water op de boezem uitgemalen. Tezamen met-het Wetterskip Fryslân zakte het water in de
Bullepolder hierdoor ruim 30 cm.

Bij de Wynsermole deed zich een akelig voorval voor dat in de krant en op tv de nodige aandacht
kreeg. Door een verstopte afvoersloot werd het opgemalen water niet op de boezem maar op het erf
van het molenaarswoninkje gemalen met alle nare gevolgen van dien. Het water liep zelfs het huisje
binnen en richtte daar een puinhoop aan. Het waterschap vergoedt de aangerichte schade.
(Archieffoto)

Molen restauraties
Voor volgend jaar zijn de Slagdijkstermolen te Oude Leije en de Achlumermolen gepland om
te worden gerestaureerd. De stichting is voornemens beide molens weer te voorzien van een
nieuw binnenwerk en nieuw wiekenkruis, zodat ze weer als werkende molen kunnen
functioneren.

Voor de Achlumermolen te Achlum zit de stichting nog met het probleem van het
transformatorhuisje op het molenerf dat te dicht bij de molen staat. Overleg met de NUON
lijkt niet tot een betaalbare oplossing te komen.
Op 12 juli is opdracht gegeven molen De Phenix te Marrum te voorzien van een nieuw rietdek
op de romp van de molen. Wij hopen dat deze klus nog dit jaar kan worden uitgevoerd.

Verzekering molens tegen brand
De stichting is er in geslaagd haar hele molenbestand weer voor een jaar tegen brand te
verzekeren. Daartoe is van alle 41 molens een taxatierapport opgesteld met een verzekerde
waarde welke door beide partijen is aanvaard als grondslag voor de schadeberekening in geval
van een ramp.
Langs deze weg willen wij degenen die voor de sponsoring hebben gezorgd van harte
bedanken.

Miedenmolen te Holwerd
De restauratie van deze molen is, voor wat het timmermanswerk betreft, voltooid. Bij een 3tal bedrijven is prijsopgave gevraagd voor het aanbrengen van een zgn B-sprinkler-installatie
ingeval van brand. Dit is de eerste molen van de stichting welke van een dergelijke installatie
zal worden voorzien.

Molenaarscontracten
De stichting heeft bij advocaten kantoor Boonstra Rademakers te Leeuwarden gevraagd een
nieuw molenaarscontract voor haar molenaars op te willen stellen. Zodra dit gereed is komen
wij hier nader op terug.
(Advertentie)
Stichting "De Fryske Mole" heeft als doelstelling het bevorderen en verzekeren van de instandhouding
van molens in Friesland.
De stichting doet dit door onderhoud en restauratie van het molenbezit.
De stichting heeft 41 molens in eigendom, beheer en onderhoud en is daarmee de grootste molenstichting
in Friesland.

Wegens vertrek van de huidige secretaris en het krijgen van een andere functie van de
penningmeester worden gevraagd:

bestuursleden "De Fryske Mole,
specifiek voor secretaris en penningmeester.
Wij zoeken personen die:
* affiniteit hebben met molens;
* bij voorkeur ervaring hebben met secretariaatswerk;
* affiniteit hebben met financiële zaken.
Informatie wordt gegeven door de huidige secretaris de heer A. Cramer
Tel. 058 - 2661726.
Schriftelijke reacties kunt u binnen 3 weken sturen aan: stichting "De Fryske Mole", p/a
Van Leeuwenhoekstraat 3, 8921 TZ Leeuwarden.

Windmolens helpen tegen hoog water bij Trynwâlden
WYNS - "Om het ontwateren van een aantal polders boven Leeuwarden extra te
ondersteunen zijn vier historische windmolens ingezet. Het gaat om de molen van de
Bullepolder, de Wynserpolder, de Aldtjerksterpolder en, molen de Rentmeester bij
Menaldum. De molens worden bemand door vrijwilligers. Met behulp van de wind en de
gangbare elektrische gemalen hoopt Wetterskip Fryslân sneller op het normale peil te zijn."
Dit meldde Wetterskip Fryslân donderdag 26 augustus. De
vier vrijwillige molenaars werden die ochtend gevraagd zo
snel mogelijk 'hun' molens aan het werk te zetten. Wellicht
iets te snel. Want het bleek dat vooral de Wynser molen het
water niet kwijt kon. De vaart achter de molen was veel te
ondiep, zodat er een retourgolf van water ontstond en de
kelder in het huisje naast de molen vol water liep. Met een
baggermachine moest de vaart worden uitgebaggerd om dit
probleem te verhelpen.
Net afgelopen voorjaar kochten twee jonge kunstenaars uit
Drachten dit huis om het op te knappen en er hun intrek in
te nemen! Gelukkig voor Tamari Aarts en Yby Potlatch
wonen ze nog niet in het huis. De beide dames
bivakkeerden aanvankelijk in een tent bij de woning, maar
als gevolg van de vele regen waren ze al 'verhuisd' naar het
'hok' bij de woning. De beide dames konden overigens -zo
bleek uit beelden van Omrop Fryslân televisie - nog wel
lachen om de situatie. En medewerkers van Wetterskip
Fryslân zorgden meteen voor een pomp om de kelder weer leeg te pompen.
De vier windmolens ten noorden van Leeuwarden hebben overigens wel degelijk bijgedragen
aan de ontwatering van de betreffende polders aldus woordvoerder Gerben de Jong van
Wetterskip Fryslân.
Maar ze hebben wat dit betreft wel beperkte mogelijkheden, merken de molenaars Jan
Holtkamp (Aldtsjerkster molen, zie foto) en Jan Hoekstra (Wynzer molen) op. De vijzels van
deze molens zijn namelijk nog afgesteld op de vroegere standen van het (grond-)water. Sinds
de diepontwatering kunnen deze vijzels eigenlijk alleen hun werk doen bij relatief hoge
waterstanden. Vandaar dat de molens alleen die donderdag hebben gedraaid: de Wynzer
molen volgens Hoekstra zelfs maar anderhalf uur, de Aldtsjerkster molen volgens Holtkamp
van half elf ‘s ochtends tot half zes 's middags.
Gerben de Jong van Wetterskip Fryslân merkt op: "De molens hebben bij voldoende wind
meer capaciteit dan een door een tractor aangedreven pomp. Vandaar dat we voor deze
aanpak gekozen hebben.” En de molenaars zijn blij dat ze hebben kunnen bijdragen aan de
bestrijding van de hoge waterstand als gevolg van de enorme hoeveelheid regen van de laatste
weken.
Heechhiem weer terug op de molepôle
Goëngahuizen - Op vrijdag 3 september j.l. werd de gedemonteerde en vervolgens
gerestaureerde spinnenkop “Heechhiem” weer op z’n fundamenten geplaatst. Daarmee is het
vertrouwde aanzien weer terug. In het komende nummer meer daarover.

Mellemolen te Akkrum van start
De Polsslootmolen te Akkrum, beter bekend als de Twijnstramolen, is heropend op 18
juni 2004 als Mellesmolen. Tevens is de standplaats 2 kilometer meer naar het zuiden
verplaatst. De molen staat nu aan het Deel dicht bij de Nieuwe Schouw, de oude overzet
van Akkrum naar Joure. De molenbiotoop tussen de gebouwen van de veevoederfabriek
was al jaren erg slecht. Na het staken van de productie in 1999 volgde een geheel
verdwijnen van de gebouwen van U.T.D. Ook de monumentale witte silo ging tegen de
vlakte. Hiervoor komt woningbouw voor in de plaats. De molen die sinds 1960 al
ingebouwd stond zou in de toekomst opnieuw ingebouwd worden.

Op de vrijdagmiddag 18 juni was er vooraf een ontvangst en toespraken in Hotel “de Oude
Schouw”, terwijl hier nadien tijdens een hapje en een drankje de molen werd ingehuldigd. De
officiële eerste handeling (het lichten van de vang ) was voorbehouden aan de wethouder van
Boarnsterhim Harry Jonkers en de schaatser Sicco Janmaat.
Nadat de secretaris en molenaar Rien van Schaijck enkele dienstmededelingen hadden
verricht, was het de voorzitter van de molenstichting “de Lege Midden” Louis Lycklema die
alle aanwezigen welkom heette. De stichting was bijna vijf jaar bezig geweest met de plannen
voor de molen. De heer Lycklema noemde de molen een juweel van het landschap. Ditmaal
stond niet een metalen wolkenkrabber in het landschap maar een molen van menselijk
formaat. Immers de spinnenkop heeft de menselijke maat. De stichting heeft nog zes molens
te restaureren. De stichting moet het hebben van de inspanning van velen. Zoals de
grondeigenaar de familie Van Kempenaar en molendeskundige Gijs van Reeuwijk van
Monumentenzorg. Hij noemde ook speciaal molenaar Rien van Schaijck: niet een

Met vereende krachten wordt de molen op de wind geschoven.
gemakkelijke man die niet overal alleen maar vrienden maakt. Maar een molenaar richt zijn
molen naar zijn wind en laat de molen draaien, en dat is dan het resultaat van zijn handelen.
Hierna nam Harry Jonkers de wethouder van cultuur het woord. Hij noemde de achtkante
spinnenkop van Akkrum een forse molen. De gemeente heeft nog 5 molens. De
Hempensmeermolen staat er erg goed voor en de molenaar is actief. De koopmansmolen staat
er beroerd bij. Gelukkig is er een restauratie aangevraagd en goedgekeurd. Er wordt voor de
toekomst in een maalfunctie voorzien. Voor de Borgmolen ook op het eiland de Burd worden
nog plannen ontwikkeld. De molen Warniahuizen wordt vermoedelijk overgedaan aan
Smallingerland en komt op het Eilân bij Goëngahuizen. De molen kan op de huidige locatie
geen nuttige functie meer vervullen in de waterbeheersing.. In het kader van de herinrichting
van het Swette-De Burd gebied kan de molen op It Eilân aan de Goaisleat zinvol worden
aangewend voor de waterbeheersing en is daarnaast een aantrekkelijk toeristisch element
vormen. De Haensmolen is de enige molen waar de provincie eigenaar van is. Deze molen op
de hoek van de Pikmeer is door een schip vernield. Over deze molen zijn onderhandelingen
gaande tussen provincie en molenstichting. De molenstichting wil naast de
verzekeringspenningen dan ook voordat de overdracht plaats vindt ook een som geld om hier
een maalvaardige molen van te maken.
Secretaris Tigchelaar van de vereniging De Hollandsche Molen sprak over de verplaatsing
van de molen. Twee kilometer lijkt niet zo ver, maar voor de molen is het een verschil tussen
een belemmering en het volop in de wind staan. Hij noemde de mogelijkheden van de
sponsorloterij en de voorkeur om het geld te besteden aan “verweesde molens”. De
economische bedrijvigheid eist zijn tol. Ondernemingen hebben ruimte nodig. Door de
nieuwe plaats komt de molen volledig aan zijn recht.

Namens De Fryske Mole sprak Sjerp de
Jong dat deze molenstichting ook wel wist
wat
verplaatsen
inhoudt.
Hellema
Koekfabriek te Hallum sloot de molen
“Fiifhuzen” in. 13.000 lopers bij de
Slachtemarathon
konden
de
Aylvapoldermolen bij de Slachtebrug zien
dat deze molen nu een goede plek heeft
gekregen. Een molen moet niet een
statisch element in het landschap zijn.
Dynamiek wordt aangebracht door wind,
water en de molenaar. Op de nieuwe
plaats kan de wind de zeilen bollen. Het
water kan worden aangevoerd en
aangetrokken. Door de persoon van Rien
van Schaijck is ook dynamiek van de
molenaar aanwezig. De molenaar kan dan
gemakkelijk de tijd vergeten, als hij
eenmaal met de hobby bezig is. Om hem
aan de tijd te herinneren, kreeg de
molenaar namens de stichting De Fryske
Mole een klok.

De vang wordt gelicht door Sicco
Janmaat en wethouder Jonkers.

Hein Steinz sprak namens het Gilde van
Vrijwillige Molenaars. Hij noemde dat de
opleiding goed moest zijn, maar voor
eventuele ongemakken bij de bezoekers

overhandigde hij een EHBO doos aan de
molenaar. Na deze goede woorden
vertrok het gezelschap naar de Nieuwe
Schouw. Hier werd de vang gelicht door
wethouder Jonkers en de landelijk
bekende schaatser Sicco Janmaat. Sicco
schaatst binnen de Sponsor Bingo
Loterij Schaatsploeg voor een goed doel:
de Vereniging De Hollandse Molen. En
hij heeft hiervoor gekozen omdat hij zelf
in een oude, opgeknapte molen woont.
Hij heeft een vriendin namelijk
schaatster Barbara de Loor. Sicco is 's
winters vaak bij haar in Heerenveen
maar ‘s zomers zijn zij graag in de
molen. Na de opening liet molenaar
Voorzitter Louis Lycklama in gesprek met
Rien van Schaijck trots de molen zien
Sicco Janmaat na afloop van de officiële
aan de bezoekers. Er was ruime
ingebruikname
belangstelling van de schrijvende pers, radio en TV. Na de inwerkstelling was de afsluiting
weer in hotel “de Oude Schouw”. Hier presenteerde Rien van Schaijck de nieuwe folder van
de stichting. Dit was een zeer fraai ontwerp van de grafisch ontwerper Wiepje Kooistra die
hiervoor nog een mooi cadeau ontving.

Tekst: Sjerp de Jong; foto’s Harmannus Noot en Sjerp de Jong

Type: spinnenkop
Functie: watermolen
Inrichting: vijzel
Vlucht: 14,08 m.
Wieksysteem: Oud-Hollands
Binnenroede: 14,00 m., staal, gelast, fabr. Naaijer, nummer 307,
bouwjaar 1995
Buitenroede: 14,08 m., staal gelast, fabr. Buurma te Oudeschans,
nummer 241, bouwjaar 1990
As: Gietijzer, fabr. Hardinxveld-Giessendam, nummer 4,
bouwjaar 1985
Vang: Vlaamse blokvang, trekvang
Bovenwiel of aswiel: 35 kammen, steek 12 cm.
Kruiwerk: Zetelkruiwerk, kruirad.
Biotoop: Matig
Specificaties: Bovenbonkelaar: 17 kammen
Onderbonkelaar: 30 kammen, steek 10 cm.
Vijzelwiel: 33 kammen
Overbrengingsverhouding: 1:1,92
Vijzel: ø vijzel = 89,5 m., ø vijzelbalk = 29,5 cm.,
spoed beschoeping = 1,00 m., hellinghoek = 22°
Capaciteit: 236 liter/schroefomwenteling

Rie fan Ferwerderadiel op besite Victor
Op 24 juny kaam de rie fan
Ferwerderadiel op besite by de
poldermûne Victor. Op 3 april
wie in feiling foar it Doarpshûs
Eldorado yn Wânswert. It smiet
21.000 euro op. Ien fan de
saken dy’t ûnder de hammer
kamen wie in rûnlieding foar 15
persoanen op de mûne. Barbara
Wybenga wethâlder fan de
gemeente
Ferwerderadiel
betelle der € 40 euro foar. Hja
noege de rie út om te kommen
op tongersdei 24 juny. Op 23
juny noch in simmerstoarm
krêft 9-10 mei in KNMI
warskouwing. Op 24 juny in SW 7 , mei úthalen ta 90 km/oere. Jippe Braaksma, Sytse Smits
en Sjerp de Jong diene de útlis. (Sjerp de Jong mei in foto fan Jan Jarig van der Tol)
Molenaarswoning bij Wynzermole centrum voor Natuurlijk Wonen
WYNS - De voormalige molenaarswoning van de Wynzermole wordt door de muzikante Yby
Potlatch en klanktherapeute Tamari Aarts omgetoverd tot een Centrum voor Natuurlijk
Leven. De dames hebben grote plannen die we t.z.t. graag nader uit de doeken doen. In een
komend nummer hopen we er meer over te kunnen vertellen. Nieuwsgierig? Kijk alvast op
internet: www.hetklankweggetje.tk.
Poldersjouw naar molen Hempensermar
In de afgelopen zomer zijn bij diverse Friese molens toeristische activiteiten ontplooid. Zo
trekken de grote industriemolens altijd wel publiek maar een poldermolen is andere koek. Het
museum het Ald Slot in Wergea organiseerde een Poldersjouw met Engelse Tea-picknick
door de Hempensermar. Tijdens de tocht werd van alles en nog wat verteld over het gebied
waarna bij de poldermolen de picknick plaats vond. Per traditionele melkboot werd terug
gevaren naar Wergea.
Brulloftsstân op Jislumer mole
Healwei juli stie der in famyljeberocht yn de krante, dat op 9 augustus op de pleats "Great
Hickaerd" yn Jislum in brulloft wêze soe. Piet en Aukje Tacoma, boer en boerinne dêr, binne
dan 25 jier troud. Boeremûnts "De Volharding" hearde destiids by dizze pleats.
Yn dizze tyd in brulloft op de pleats en in boeremuonts der noch by, in unike kans om de
mûne yn de Fryske Brullofts-stân te setten. Moarns om acht ûre stie de mûne yn syn
feestpronk sa as û.o. beskreaun yn it boek "De molen in ons volksleven" fan A. Bicker

Caarten. Mei it moaie waar en in lekker wyntsje dizze dei, stie se der prachtich by oant jouns
healwei tsienen.
Marten Lootsma.

Het boerenechtpaar poseert voor de versierde muonts. In verband met deze unieke
gebeurtenis hebben we de molen in z’n volledige feestooi in kleur achterop dit nummer van
De Utskoat geplaatst.

In Fries om utens, Johan van der Zee yn Frankryk
Hjoed oer it
GFM lid dat
it fierst fuort
wennet.
Johan van
der Zee
wennet no
fjouwer jier
yn Frankryk.
Hy hat seis
jier lyn in
mûne kocht.
Om krekt te
wêzen de
“moulin du
cerf” by

Champagnat-le-Jeune yn
Auvergne. Dat is ûngefear by
Clermont-Ferrand oan de D24.
Wy soene tinke fan de D24
(Departemint wei 24) in soarte
provinsjale wei, mar it is dan
sûnder de drokte. Der komt sawat
ien auto yn it oere by lâns, en
nachts hielendal neat. Johan hat in
begin fan in (miny)kemping op it
hiem.
Oan de beek: “”Ruisseau du cerf”
hat Johan in houtseagerij.
Foarearst noch op motorkrêft, mar
de plannen binne der foar
wetterkrêft. Neist it hûs is in fiver
om de beammen te wetterjen. Mei
help fan de fiver kin yn de
takomst in wetterrêd foar
oandriuwing soarge. Yn de âlde
setting wie it in turbine, mar Johan
fynt in wetterrêd passender. It
ferfal fanôf de losslús is tweintich
meter. Simmerdeis stiet de beek
sawat droech, mar yn de hjerst en
winter is der folop wetter.
Troch de fiver kin ek wetter
opsparre wurde om by ‘t simmer
te seagjen. Dat is gewoan yn dy
streken. Der binne frij wat mûnen
ferdwûn yn Frankryk. Yn de
dagen fan Napoaleon wiene der 83.000 wettermûnen en 17.000 wynmûnen. Op it stikje fan de
beek fan sa’n trije kilometer wiene al njoggen. Mar straks is der ien werom.

Geboren in een einekoer en kort nieuws over de Deelsmolen
Vegelinsoord - Jazeker, geboren in
een "einekoer" of eendenkorf: vier
torenvalken (Fries = reade wikels).
Deze ontdekking deed vrijwillig
molenaar Ane Dijkstra na zijn
vakantie op za. 19 juni j.1. op de
Veenpoldermolen (Grevens- of

Links:De 4 jonge torenvalken op de
molepôle met op de achtergrond een
stukje veldmuur, dat wacht op de voeger

Het is niet gebruikelijk dat torenvalken nestelen in een eendenkorf. Het komt een enkele keer
voor. Vroeger gebeurde dat vaker, maar de laatste
Vrijwillige molenaars Ane Dijkstra
jaren hoor je het niet meer. Eigenlijk een zeldzame
( I ) en Frank Terpstra ( r) zitten op
gebeurtenis in anno 2004. De andere eendenkorven,
de nieuwe kruipalen bij de
die lager geplaatst waren, zijn leeggeroofd.
Grevens- of Deelsmolen te
Vegelinsoord. De een ziet naar de
fam. torenvalk onder de staartbalk
en de ander ziet naar het vogeltje
van de fotograaf.
Nu nog een stukje molennieuws
over deze molen.
Rondom de molen zijn er 14
nieuwe kruipalen geplaatst. Deze
zijn gemaakt volgens het oude
bestek van de molen. Binnenkort
wordt
ook
het
voegwerk
aangepakt van de veldmuren.
Vooral de westzijde en ter hoogte van het maaiveld is dit nodig.
Ondertussen is het oude "húske" (w-c) boven de sloot gesloopt en dit wordt vervangen door
een nieuw exemplaar. Dit soort bouwsels komt tegenwoordig ook niet veel meer voor, ook
niet bij de (water)molens, oude boerderijen en huizen. Dus los van het gebouwen nog in
gebruik. Voor zover ik weet zijn er niet meer te vinden bij onze Friese molens. Zo ja, dan zou
ik daar graag bericht van ontvangen.
Wij molenaars zijn blij dat de gemeente Skarsterlân, de eigenaar van deze unieke molen,
middelen beschikbaar stelt voor behoud.
Het is nu reeds 29 jaar geleden, dat de molen weer in bedrijf is gekomen, na een
restauratiebeurt. De openingshandeling vond plaats op 23 augustus 1975. In de loop der jaren
is er gelukkig ook een en ander gebeurd, zoals b.v. een nieuw wiekenkruis, een nieuwe
staartconstructie en een rondmaalcircuit. Tevens is er een toeristisch fietspad over de oude
polderdijk en molepôle (molenerf) aangelegd met over de voorwaterloop een bruggetje.
De vrijwillige molenaars hebben ook nog wel wensen over. Ook u bent welkom om een en
ander eens te bekijken. Gelukkig heeft de molen nog een mooi landschap of molenbiotoop.
Aan de zuidkant staat nog wel een rijtje bomen op particuliere grond, dat toch helaas een vrije
wind naar de molen
beïnvloedt.
Er zijn echter molens, ook
in Friesland, die een veel
slechtere biotoop hebben. Ik
ken een molen in Friesland
die in zijn geheel ingeklemd
staat en je moet weten dat
daar ook nog een unieke
windmolen staat. Als je aan
molenbehoud doet, moet je
daar ook aandacht aan
schenken!
Popke Timmermans
De torenvalken van 10 dagen oud gaan terug naar de einekoer via het kistraam m.b.v. molenaar Ane Dijkstra.
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25 jaar vrijwillig molenaar in woord en daad
Dit keer een “fraachpetear” met Geurt van de Weg, die dit voorjaar zijn 25-jarig
jubileum als vrijwillig molenaar vierde. Hij was de eerste vrijwillig molenaar die ik
ontmoette en zijn enthousiasme en betrokkenheid werkten zo aanstekelijk, dat ik me
direct aanmeldde als leerlinge.

De grijze krullen en de beige overall onder
het meel, felle oplettende ogen, watervlug de
trappen op- en afrennend, voor iedereen
respect en aandacht – zo zag ik Geurt elke
zaterdag gedurende mijn leerlingetijd op de
korenmolen “Welgelegen” te Heerenveen.
Hij bemoeide zich niet direct met ons (de
leerlingen), maar aan het eind van de morgen
mocht ik hem graag helpen zakkloppen,
waarbij we de leukste gesprekken hadden.
Verder maakte ik hem mee als voorzitter van
het Gild Fryske Mounders, als medeorganisator van de Fryske Moledei en als
mede-redacteur van De Utskoat. En nu dus,
inmiddels al een aantal jaren zelf(standig)
molenaar, een heus interview met deze man!
Het betekent in elk geval een warm weerzien,
en het ophalen van herinneringen. Daar tussendoor vlecht ik mijn vragen en probeer de
antwoorden zó op te schrijven dat de lezer er ook wat aan heeft. Dat leidt tot het volgende
vraaggesprek.
Vertel eens iets over jouw achtergrond
Oorspronkelijk kom ik uit de Haarlemmermeer (toen nog mooi …..) en na een tijdlang in de
stad te hebben geleefd, wilde ik erg graag weer in een dorp gaan wonen. Ik werkte in de
geestelijke gezondheidszorg toen Carina en ik ons, met onze twee kinderen, vestigden in
Reduzum. Na 17 jaar bij het Riagg te hebben gewerkt, vond ik het mooi geweest en zocht wat
anders. Dat werd het Centrum voor Film in Friesland, waar ik sinds een paar jaar een vast
baan heb. Met het wonen in Fryslân heb ik ook de muziek herontdekt (schreef revu’s, cabaret
e.d. voor dorpsgebeurens) én kwam ik in de ban van de molens!
Hoe verliep dat, die kennismaking met de molenwereld?
Dat ging eigenlijk via via: op een landbouwtentoonstelling in Ljouwert raakt ik met iemand in
gesprek over molens en werd ik uitgenodigd om eens in Heerenveen op Welgelegen te komen
kijken. Ik vond het echt machtig, maar kwam die eerste keer niet verder dan de deur naar de
stelling. Ik had toen nog vreselijk hoogtevrees. Maar wel raakte ik enorm geboeid door het
gebouw en werktuig: het heeft zoiets magisch! Dus kwam ik nog een keer, en nog eens, bleef
zo wat handen en werd op een gegeven moment ook maar lid, en ‘dus’ ook leerling.
Hoe reilt en zeilt het daar op Welgelegen?
We werken er met drie vaste molenaars en op het moment zijn er drie leerlingen. De molen is
elke zaterdag van 9:00 tot ongeveer 14:00 uur open. Een stichting, waarvan ook wij
molenaars deel uitmaken, voert het dagelijks beleid, zorgt voor het onderhoud, de publiciteit,

werft donateurs e.d. De molen is sinds 1923 eigendom van de gemeente, had daarna
verschillende functies, en draait weer sinds 1974, met vrijwilligers dus. De eerste molenaar
was Piet Hofkamp, die er nog steeds is. Er waren jaren dat we aan twee bakkers konden
leveren en dat we zo’n 300 kilo per week vermaalden. Op dit moment leveren we alleen aan
particulieren, sinds de broodbakmachine zijn dat goede afnemers! Mijn taak is vooral deze
verkoop; ik verzorg eigenlijk de meeste publiekscontacten. Daar horen ook rondleidingen en
excursies bij. Erg leuk werk, vooral ook met kinderen, daar maak ik dan echt een feestje van.
Moeilijker is het omgaan met zaken als de hygiënecode, de arbo-wetgeving, want die eisen
nogal wat van onze manier van werken. Je moet daar met elkaar echt tijd voor nemen en een
weg in zien te vinden.
Ben je nou verder ook “molengek”, verzamel je bijv. van alles er omheen?
Nou, nee; aparte dingen vin dik wel leuk, maar ik rijd er niet speciaal voor heen. Op vakantie
bijv. heb ik wel een molengidsje van het gebied waar ik reis bij me, maar ik rijd er ook weer
vrij makkelijk aan voorbij. Eigenlijk vind ik mijn eigen molen en al het werk er omheen mooi
genoeg voor een hobby!
Had je een ideaalbeeld toen je leerling werd/was?
Een eigen molen op een mooie pôle leek me wel wat! Ik heb ook wel een tijdje op het
Heechhiem gedraaid, een spinnekop in het waterland bij Goëngahuizen. Heel romantisch voer
ik daar dan met mijn bootje heen. Het lokt nog wel eens. Maar Welgelegen is echt mijn plekje
geworden, zo gegroeid in al die jaren, samen met de anderen die daar ook al lang zijn.
Je was voorzitter van het Gild Fryske Mounders, een roerige tijd (het samengaan met het
Hollandse Gilde, de problemen daarmee, de splitsing ervan). Hoe zie je op die tijd terug?
Het voorzitterschap vond ik erg leuk. Maar dat we in die zaak niet tot een oplossing konden
komen, is heel heel spijtig. We zitten nu met twee verenigingen die uiteindelijk hetzelfde doel
hebben. Je moet buitenstaanders en/of belangstellenden nu weer twee verwijzingen geven. Ik
doe trouwens zelf vaak of die tweedeling er niet is, zoals bij het organiseren van de Friese
molendag – dan zijn we toch weer even één!
Ben je van plan er nog eens 25 jaar bij te halen?
Wat zijn dan eventueel je idealen?
Nou, soms denk ik wel eens: is heet niet van de
gekke, alle zaterdagen daar weer heen, maar toch
heb ik er nog lang niet genoeg van ! Het blijft me
boeien, de molen, het hele gebeuren en de mensen
er omheen. Misschien dat ik, als het pensioen er aan
komt, maandenlang wil gaan wandelen, dan zou het
dus met de molen in “in sêft sin” komen. Maar voor
nu is mijn ideaal het zo te houden als het nu draait.
Want zo’n molen(-gemeenschap) is zo kwetsbaar.
Het vraagt veel het boeiend en aantrekkelijk te
houden.
Heb je nog een goed raad of boodschap aan de
lezers?
Vrijwillig molenaar zijn is niet alleen genieten, ’t is
ook hard werken. Er is nogal wat strijd nodig om
een molen goed te beheren. Kijk naar de arbo-

wetgeving, de (on)mogelijkheden wat betreft de biotoop, het vinden van (subsidie) gelden,
nieuwe mensen. Loop er niet voor weg, en blijf er over praten met elkaar! Tot slot: ik blijf
hopen het nog mee te maken dat er weer één club voor Fryslân komt, en dat die weer veel
nieuwe mensen zal trekken.
Bakhuzen, 16 juli 2004
Hiltsje Feenstra
(de foto’s, uit het archief van Geurt v.d. Weg, tonen hem in de rol van rondleider/verteller)

Molennieuws van de buurprovincie Groningen
In dit kader is het gezien de hiervoor uitgesproken wens van Geurt v.d. Weg aardig te
vermelden dat de drie Groninger molenorganisaties weer samen willen gaan om krachtiger te
staan bij het opkomen voor de belangen van de Groninger molens. De stuurgroep ‘samengaan
Groninger molenorganisaties’ heeft plannen ontwikkeld om in 2005 te komen tot een nieuwe
Groninger Molenorganisatie die in de plaats komt van de ‘Vereniging Vrienden van de
Groninger Molens’, de ‘Stichting de Groninger Molens” en het ‘Gilde van Vrijwillige
Molenaars, afdeling Groningen’.
Nieuwe staart voor Skarrenmoune
Medio juni is het onderhoud aan de Skarrenmoune
in Scharsterbrug voltooid. De staart is vernieuwd.
Tijdens de demontage bleek dat de lange schoren,
waar hoeken ingelast zouden worden, slechter
waren dan verwacht. Daarom zijn deze ook
vervangen. De korte schoren zouden al vervangen
worden, zodat het nu weer vertrouwd is om de
molen te kruien. De mannen van bouwbedrijf
Dijkstra
uit Sloten
hebben
prima
werk
geleverd.
Een paar
maanden
geleden
hebben
we
nieuwe
zeilen gekregen, zodat het onderhoudsbudget voor
dit jaar weer prima besteed is.
Boven: aan het uiteinde van de staart is bij het
kruirad de aantasting duidelijk zichtbaar.
Rechts: de molen tijdens de takelwerkzaamheden.
Tekst en foto’s: Bauke Bos

MOLEN “DE HOOP” TE HOLWERD
deel 1
door R. Tolsma (reinder.tolsma@hetnet.nl)
Eeuwenlang moeten de boeren van Holwerd, “een groot en oud dorp in Dongerdeel bewesten
de Paezens” (Tegenw. Staat,1787), gebruik hebben kunnen maken van een windmolen in het
eigen dorp. De eerste aanwijzing dat er rond 1400 een molen te Holwerd stond, wordt
gevonden in de activiteiten van Albrecht van Beieren, graaf van Holland, die toen aanspraken
maakte op Friesland en met een leger grote delen van Oostergo en Westergo bezette; hij
bouwde o.a. een versterking bij Ter Lune in de monding van de Dokkumer Ee.
Hij eiste al gauw ook belasting van de Friezen. Een van die belastingen was het “windrecht”.
In de “Zoenbrief en Accoord” tussen Hertog Albrecht van Beieren en de Friezen van 3 mei
1399 (Charterboek, bl. 292) staat: “voort soe sall onse lieve genedige Heere voornt. houden
aen hem selven den wint van der Moelen over all in den Lande van Oistvrieslant,…”
Nadrukkelijker staat het in de schenkingsakte voor Her Foye van Dochem, getrouweling van
de Hertog, die beloond wordt met “… die helfte van Dongeradeel, alsoe alst gelegen is in
Oestergoe uptie Lauwers, mit alle heerlichede hoge ende lage, mitten giften van kercken,
mitten winde vander meulen, mitten forfeyten, brueken, boeten,…”(2)
Hoewel er niet bij staat in welke dorpen, naast Dokkum, windmolens aanwezig waren, kan
gevoegelijk worden aangenomen dat “het groot en oud dorp” Holwerd daar zeker bij hoorde.
Lange tijd ontbreken er bronnen om de continuïteit van deze molen te bewijzen. Pas in 1511
(Register van den Aanbreng) is er weer een vermelding waaruit de aanwezigheid van de
molen kan worden opgemaakt: “Feije by de Moelen Werf, 4½ pndten buijten, 19 pondten
binnen dyck, lantheer Wbbele Pibesz”. Het blijft gissen of er op deze ‘molenwerf’ een molen
stond maar aannemelijk is het wel.
Zeker omdat er vier jaar later een ramp met deze molen plaatsvond. In de strijd tussen de
Hertog van Gelre en de Hertog van Saksen, beiden belust op de heerschappij in Friesland,
werden verschillende dorpen door dan weer het ene dan door het andere leger aangevallen.
Worp van Tyaerda schrijft daarover: “Int selue jaer (1515) den 22 dach February toegen twe
vaentys knechten by 800 met sommige burgers wt Leuuarden toe Holwert, ende branden dat
dorp schoen wt met dye molen, want sy mede waeren gegaen anden Geldersche partye, ende
haer heerschappen, naemelicken Syts Bottinga, waeren principaele mede van dye
Geldersche”. (2)
Omdat Syds Bottinga, ook wel Buwinga genoemd, Geldersgezind was, werd het hele dorp
maar platgebrand. Syds moet hebben gewoond op Bonga, nu Stationsweg 21, waar nog
laatmiddeleeuwse restanten ven een steenhuis te zien zijn. Hij had op het verkeerde paard
gegokt want de Geldersen verloren hun invloed in Friesland, Karel V werd de nieuwe
landheer en Syds Buwinga’s goederen werden geconfisqueerd en vielen in handen van Sythie
Humalda.
Het duurt daarna anderhalve eeuw voor er weer sprake is van een windmolen te Holwerd. Dat
is bijzonder omdat er in tussentijd wel bronnen bewaard zijn gebleven, molens betreffende.
Bijvoorbeeld de lijsten in 1638 waarop de molens geplaatst zijn die stil moesten worden gezet
omdat ze te weinig belasting opleverden voor de provincie (het “gemaal” was lange tijd een
belangrijke provinciale belasting) of waaruit zelfs de molenspil gehaald moest worden, met
behulp van soldaten omdat zoiets natuurlijk stuitte op verzet van molenaars en boeren(3).

De bedoelde vermelding is gevonden in Proclamatieboek Westdongeradeel, Tresoar, inv. Nr.

De oudst gevonden koopakte uit 1677

17, bl. 115. dd 6 Martij 1677:
“Haije Lammerts en Trijntie Dircks echteluijden wonende tot Holwert b.b.c. op de coop van
seeckere huijsinge, hovinge met wintmeulen staende en gelegen tot Holwert op de
slootswal…”
Zij kopen de molen van Eulte Lieuwes en Trijn Elinghs te Ternaard en moeten er 2900
goudguldens voor betalen, een dikke prijs!
Omdat de proclamatieboeken van Westdongeradeel uit die tijd in een erbarmelijke staat cq
onleesbaar zijn, is het onmogelijk om de volgende eigenaar op te sporen. Pas in 1711 is weer
een aankoop te vinden als “Jan en Jeppe Harmens, vrijgesellen, dogh mondigh en woonagtigh
tot Lusens in Oostdongeradeel” de molen kopen van Antie Lammerts, weduwe van de laatste
molenaar Oeble Sipkes. Zij betalen een bedrag van 2540 ggls. De beide broers blijven
waarschijnlijk in Lioessens wonen want als Jan Harmens zijn helft in datzelfde jaar voor 1170
gg aan Nittert Sijmens verkoopt, staat er nog steeds “woonagtigh te Lioessens”. Door deze
verkoop noemt het eerste reëelcohier in 1711 twee eigenaars/gebruikers:
“Nittert Sijmens en Jeppe Harmens, een huys met een Roghmolen daerop staende, de 6e
penning huyr getauxeert op 80 cg, belasting 13-6-11 cg
Hieruijt wort aen den Heere Baron Ulbo B. van Aylva aen grondpacht betaelt de 5e penning
5-12-; belasting 1-2-6 cg.”
Jeppe Harmens was een zoon van Harmen Jacobs, sinds 1680 molenaar te Lioessens. Jeppe
neemt in 1721 de molen van zijn vader in Lioessens over en verkoopt zijn aandeel in de
Holwerder molen aan Heert Pytters. Deze heeft ook het aandeel van Johannes Jans
overgenomen (volgde in 1715 Nittert Symens op voor een bedrag van 4000 cargls) en is nu
alleen eigenaar van de molen. Er is geen koopakte gevonden omdat de procla-matieboeken
van Westdongeradeel ook uit die tijd dermate vergaan zijn dat zij (vrijwel) onleesbaar
geworden zijn.

De oudst gevonden koopakte uit 1677:

De oudste akte (buiten koopakten)
met betrekking tot de Holwerder
molen die tijdens het onderzoek is
gevonden, dateert van 1729. Zoals
eerder vermeld, werd er streng
toegezien op de opbrengst van het
gemaal van de verschillende molens
in de provincie. Een van de middelen
die de provincie ter beschikking
stond, was het tegenhouden van een
verkoping als een molen naar de
mening van gedeputeerden te weinig
opbracht.
De
grietman
van
Westdongeradeel stuurt daarom in
januari 1729 een brief naar
Gedeputeerde Staten met de vraag of
de molen verkocht mag worden. Hij
krijgt het volgende antwoord:
“Veste, Lieve, Besondere,
Uit U: Ed: missive van den 6 deser gesien hebbende, dat de Rogmoolen in den Dorpe Holwert
ter koop wordt uitgeveilt ende dat deselve van vele dienst en nut is, derhalven niet wel gemist
kan worden; soo hebben wij goedgevonden, dat U: Ed: gedagte verkopinge sijn voortgang sal
doen hebben; waar mede wij U: Ed: bevelen in Gods Protexie;
Leeuwarden, den 7 januarij 1729, De Gedeputeerde Staten van friesland, P. Lycklama à
Nijeholt, Ter ordonnantie van deselve J.W. van Wyckel.”
De nieuwe eigenaar wordt Jan Sieverts, een bekende in Holwerd want hij was voordien
molenaar op de pelmolen in het dorp (zie verder). In de koopakte komen een paar
bijzonderheden voor:
“Jan Sijverts Pelmolenaar cum uxore egtelieden onder Holwert bbc op de koop van sekere
roggemolen onder voorsz: dorpe, met de huisinge cum annexis gelijk mede de Bakkerije met
desselfs gereedschappen en stallinge voor koeijen sijnde het molenhiem en hovinge groot
ongeveer 1 pondm. mevr. Rengers ten oosten en suiden, de vaart ten westen en mevr. Coning
ten noorden, beswaart met vier ggl jaarlijxe grondpagt aan mevr. Rengers uit te keeren des
wederom inbeurende de grondp. die wegens het huiske bij de Molen staande wordt betaalt,
wijders beswaart met het bebakken en bemalen der granen die op Hania Zathe worden
gebruikt, …”
Dat er aan de molen tevens een bakkerij was verbonden komt wel vaker voor, echter dit is de
laatste keer dat zoiets bij de Holwerder molen genoemd wordt. De bakkerij moet dus na de
verkoop aan Jan Sieverts in onbruik zijn geraakt. De provincie verbood trouwens het
samengaan van bakkerij en molen, al werd dit verbod ruimschoots ontdoken en komt de
combinatie molenaar-bakker veel voor.
Dat de molen belast was met het bebakken en bemalen van de granen op Hania is erg
interessant. Ook de grondpacht moest aan de eigenaar van Hania betaald worden (ook de
oudst gevonden akte van 1677 maakt er al melding van), allemaal aanwijzingen dat de molen
eens op het grondgebied van Hania is gesticht. Hania State, de oude stins, bevond zich aan de
overzijde van de Holwerder Vaart, bestond waarschijnlijk reeds in 1453 en is na 1600 lange

jaren in het bezit van de familie Van Aylva geweest. Deze familie leverde vele grietmannen
aan Oost- en Westdongeradeel. Na 1800 ging de State teloor waarbij ook de “uitgestrekte
bossen en plantages” die erbij hoorden, zijn verdwenen(4).
Jan Sieverts is waarschijnlijk maar één jaar molenaar geweest op zijn pas verworven molen
want al in 1732 wordt zijn weduwe als eigenaar genoemd. Zij zal wel hulp van knechten
hebben gehad, want zij blijft op de molen tot haar zoon Sievert Jans groot genoeg is om de
molen over te nemen. Zij moet in het midden van de 18e eeuw een grote bedreiging tegen het
voortbestaan van de molen het hoofd bieden. In het reëelcohier van 1747 staat het heel
plastisch:
“Wort versogt vermindert te hebben omdat het gemaak niet is als tevoren”.
Een vermindering van de belasting van f 60,- naar f 40,- wordt toegestaan met als reden in
1748: “Nu gestelt op f 40,- omdat wel 1/3 van het gemaal heeft verloren door de pelmolen”.
In 1750 is de f 40,- weer doorgehaald en vervangen door het eerdere f 60,- met als reden:
“Nu gestelt op f 60,- omdat de rogsteenen van de pelmolen zijn genomen”.
Dit lijkt allemaal wat raadselachtige taal van de ambtenaar van de gemeente, die dicht bij het
vuur zat en wel wist waar het allemaal om draaide, maar de oplossing van dit probleem ligt in
de tweede molen van Holwerd, reeds in 1699 (inv. 19, bl. 45, WED) genoemd: “Lammert
Tijsen, Pelmolenaer in Holwert” (zijn dochter verkoopt in 1711 De Hoop!) en sinds 1716
vermeld in het reëelcohier.
Eylert Yskes koopt dan een huis van Obbe Lieuwes en de ambtenaar schrijft er “in margine”
bij: gortmolen. Toch staat volgens de koopakte dit huis al bekend als “sekere pelmolen met de
huijsinge ca” en heeft de familie Aylva ook in dit geval bedongen dat er door de pelmolenaar
kosteloos gemalen moet worden voor “het Adelijk Slot Hania en de Adelijke Huijsinge tot
Ternaard”. De koopprijs van 1900 cargls is behoorlijk. Een jaar later staat er “huisinghe en
pelmolen”. In 1723 koopt Jan Sieverts deze pelmolen, in 1731 koopt hij voor 700 cg de grote
roghmolen (zie hierboven). Een van zijn opvolgers op de pelmolen, Johannes Ymes, lijkt eerst
tevreden met zijn aandeel in het malen van graan van Holwerder boeren, maar in 1747
verandert dat. Zijn jaarlijkse huurwaarde in het reëlcohier van f 50,- wordt aangepast tot een
bedrag van f 70,- “omdat ook rogsteenen heeft opgeleit en wel 1/3 van het gemaal na sig heeft
getrocken”. Dat kan kloppen want De Hoop had er nog maar 2/3 van voorheen. Heeft
Johannes Ymes veel boeren aan de noordkant van het dorp, gezien de ligging van zijn molen,
weten over te halen? Of heeft hij een prijzenslag ontketend?
Dat zal wel nooit bekend worden want al na een jaar houdt Johannes het voor gezien en haalt
hij de roggestenen weer uit de molen. Zijn belasting keert weer terug naar het oude niveau en
dit avontuur, wat hem zeker veel geld moet hebben gekost want een molen aanpassen met
roggestenen en deze binnen een jaar weer verwijderen moet een hele investering zijn geweest,
kost de molen ook nog de kop want òf Johannes had het geld er niet voor òf de molen heeft
deze verzwaring van zijn taak niet aangekund, want in 1751 verkoopt Johannes de pelmolen
en zijn opvolger Hyltje Gerbens vraagt direct vermindering van belasting aan van f 50,- naar f
16,- “vermits de molen is weggebroken”.
De pelmolen heeft deze slag, welke vast en zeker voor grote opschudding moet hebben
gezorgd in het dorp Holwerd en dat juist in de tijd van het Pachtersoproer waarbij vele
chergershuisjes bij de molens het moesten ontgelden, voorgoed verloren en nadien (1809) is
er nog wel eens sprake van een “Pieter op de Pelmoolen” maar hier zal een Pieter bedoeld
zijn die in het huis woonde op het perceel land waar eens de pelmolen stond. Dat perceel staat
nu nog steeds bij oudere Holwerders bekend als “het pelmolenaarsland”.

Kaartje
Eekhoff,
1855
1 = molen
De Hoop
2 = de nu verdwenen pelmolen, het
langgerekte perceel achter het
woonhuis heet nu nog steeds ’t
Oude Pelmolenaars-land
Ook de in de tekst genoemde Hania
State is zichtbaar.
In de koopakte uit 1731 staat nog een interessante zin: “des wederom inbeurende de grondp.
die wegens het huiske bij de Molen staande wordt betaalt”. Hier wordt verwezen naar het
zogenaamde chergershuisje dat op last van de provincie op het molenterrein moest staan. Het
huisje werd bewoond door de cherger die toezicht moest houden op het betalen van de
belasting op het gemaal door de molenaar. Omdat hij op het terrein woonde (hij mocht het
molenterrein niet verlaten, zelfs niet bij windstilte) kon hij toezicht uitoefenen op het
gebrachte graan en het afgevoerde meel met de daarbij behorende “cedullen” als bewijs van
betaling van “het gemaal”. Voor 1748 pachtte de cherger dit baantje en moest hij leven van
het verschil tussen de pachtsom die hij betaalde en zijn aandeel in het gemaal. Om het onder
één hoedje spelen met de molenaar voor te komen, werd er naast deze opzichter bij de molen
ook een “kontrarolleur” benoemd, ook wel geappoincteerde genoemd, die bijvoorbeeld de
cedullen in de “bus” moest controleren (Holwerd (3) kreeg in 1806 bus 32 toegewezen).
Verder moest de cherger om de twee jaar verhuizen naar een andere molen, later werd dit om
de vier jaar. Hoe de controle precies gebeurde valt op te maken uit de Tegenw. Staat van
Friesland, 1787, deel 4, bl. 408:
“De blansen van de Kollekteur moeten zy naauwkeurig invorderen, en een van hen
Kontraboek houden, met aantekeningen, wanneer de aan den molen gebragte graanen weder
van daar zyn gehaald of gebragt. Ook moeten zy alle avonden, by Zonnen ondergang, te
samen de peil der gebroken en ongebroken graanen op den molen doen, en daarna den molen
wel sluiten, zo dat niemand na dien tyd, buiten hunne kennis, op den molen kan komen; terwyl
zy tot geruststelling van den Molenaar aan hem laaten den sleutel van een tweede slot op
denzelven. ’s Morgens moeten zy den molen met den Molenaar weder openen, en op nieuws
peil doen, om te zien, of alles in denzelfden staat zy, waar in zy het des avonds hadden
gelaaten; wordende deze peilingen telkens te boek gebragt”.
De oudste gegevens die gevonden zijn dateren uit 1729 toen Pitter Rinses en Sjoert Pitters
Contraroleur en Opsigter bij de Molen te Holwerd waren (Arch. 5, nr. 2748 Tresoar). Er
bestaat ook een “Boek van de Opzigters-huzingen” waaruit blijkt dat Mevrouw Rengers de
grondpacht bezit en de kerkvoogdij de eigenaar is van het opzichtershuis, opmerkelijk omdat
de meeste huizen eigendom waren van de provincie. Mogelijk dat de provincie in dit geval
gebruik heeft gemaakt van een bestaand huis (Arch. 5, nr. 7476, Tresoar)(6)
Het speciecohier levert een hele rij opzichters en controleurs op die hieronder worden
weergegeven: (met een * stond hier eerder)
Namke Andrijs, 1752 – 1753 naar Hallum

Sjoerd Pytters charger, ingekomen van Blia 1753 Andrijs charger, 1754 -(het cohier van 1755 ontbreekt)
Reinder Jacobs, 1754 –
Een los briefje in het speciecohier van 1754 meldt:
“1754:
Sjoerd Pijtters opsigter Bij De Moolen tot Holwert Twe halve
hooffden
Reiner Jakobs Kontrarolleur Bij De Moolen tot Holwert Twe halve hooffden”
Claes Jans, opsigter by de molen, 1756 – 1758 nae Dockum
Beernt Harmens, apoincteerde, 1756 – 1757
Jentje Scheltes, apoincteerde, 1757 – 1759 nae Ferwert
Hessel Knijff, 1757 – 1758
* Reinder Jacobs 1758 – 1763
Romke Oenses, opsigter by de molen 1759 – 1763
Teunis Gerbens, 1763 – 1766 na Doccum
Hendrik Menagie, appoincteerde, 1763 – 1767 nae Dockum
Marten Jans van Anjum, 1766 – 1767 obiit
H. Eldringa van Leeuwarden, 1767 – 1769 na Lemmer
* Romke Oenses van Dockum, opsigter by de molen, 1767 – 1770
obiit
Gosse Theunis van Holwert, 1769 – 1773 na Blija
Sjouke Lieuwes van Ternaard, 1770 – 1774 na Dockum
Hendrik Norbrens van ’t Heerenveen, 1773 – 1777 vertrokken nae
Ferwert
Hendrik Kunst van Dockum, 1774 – 1778 na Ferwert
* Gosse Theunis van Blija, 1777 – 1781 na Ee
Tjeerdt Scheersma van Ternaard, 1778 – 1779 na Dockum
Coenraad Schreuder van Ee, 1779 – 1783 nae Ackerwoude
(GT en CS: opsigters by de molen en soldaat onder de guarde)
Jurjen van Dussen van Anjum, geappoincteerde soldaat, 1781 – 1783
Willem Groenwolt, 1783 – 1787 na Dockum
Feije Andries van Ackerwoude, 1783 – 1784 na Drogeham
Oeble Jouwstra van Ferwert, 1784 – 1788 na Blija
Harmen Roeloffs van Dockum, 1787 – 1791 na Collum
Lammert Sanstra van Dockum, 1788 – 1791 na Dockum
Lourens Rademaker van Dockum, 1791 – 1795 na Dockum
* Oeble Joustra van Blia, 1791 – 1795 na Blia
Willem Aalslager van Ferwert, 1795 – 1799
Sjoerd Freerks van Blia, 1795 – 1799
Joost Meckel, 1799 – 1802
Tiede Wouwenaar, 1799 – 1802
Lodewijk Rucker/Reuker, 1802 –
Johannes Minkes, 1802 – 1805 (overleden)
Durk Martens, 1805 In 1806 wordt een reorganisatie doorgevoerd en daarbij moeten heel wat molenchergers het
veld ruimen. Ook de beide beambten te Holwerd moeten verdwijnen. Aardig aan deze lange
lijst (7) is dat de leeftijden ook worden vermeld: Lodewijk Ruiker is al 85 jaar en Dirk

Martens 65. Zij hebben waarschijnlijk geen gouden handdruk gekregen zoals tegenwoordig
gebruikelijk is!
Sievert Jans wordt in 1755 de nieuwe molenaar, hij zal er al jaren hebben gewerkt want in
1749 wordt hij als “een gemeen arbeider” bestempeld en behoort hij met zijn moeder, “Jan
Syverts wed. Molenaarsche – wel gestelt – aan een huisgezin en betaalt 26 – 15 - : belasting”.
Zijn moeder gaat naar haar zoon in Nes, Rinse Jans, eveneens molenaar.

Jan Sijverts wed. molenaarsche: welgestelt (Quotisaasjecohier 1749)

Sievert Jans zal een tiental jaren molenaar blijven want in 1765 staat Ids Lieuwes als zodanig
te boek. Hij is getrouwd met Hinke Johannes en beiden komen van Holwerd. Van Ids Lieuwes
is een hypotheekakte(8) bekend uit 1769, een aantal jaren na zijn aantreden op de molen. Hij
leent daarin een bedrag van 2000 cg en het zou interessant zijn om te weten waar hij dat, toch
aanzienlijke, bedrag voor gebruikt heeft. Heeft hij een nieuwe molen laten bouwen? Zijn er
grote aanpassingen gedaan? Helaas staat daarover niets in de hypotheekakte, slechts “reeds
voor ondertekening dezes uijtgekeert” en daarom blijft het gissen. Het is wel vreemd dat de
akte pas in 1774 wordt geregistreerd wat kan wijzen op problemen met de rentebetaling.
(Slot volgt)
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In Memoriam
Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het droevige bericht dat vrijwillig
molenaar Ab Middelkamp uit Burdaard is overleden. Hij betekende veel voor het behoud van
de unieke koren-, pel- en zaagmolen in zijn woonplaats. Uiteraard stond De Zwaluw in de
rouw. Ook de molens de Olifant (Burdaard)en de Victor (Wanswerd) maakten met het
wiekenkruis melding van het overlijden. Ab werd 66 jaar. We wensen de familie veel sterkte
bij het dragen van dit grote verlies.

125 jaar terug in de krantenarchieven
Willem Hengst uit It Heidenskip zond ons een verhaaltje over de Workumer roggemolen uit
de Workumer krant de Friso van 30 augustus 1879.
Rog- en pelmolen verbrand

WORKUM. Jl. Dinsdagavond heeft hier een zwaar onweder gewoed, waaraan geen einde
scheen te zullen komen. Ruim negen uur, toen men meende dat het voorbij was, werd ieder
opgeschrikt door een van die knetterende donderslagen die onmiddellijk op den bliksem
volgen, vele inwoners meenden dat de bliksem bij hen insloeg. Dit was nu wel niet het geval,
maar toch is het verterend element niet te vergeefsch zoo nabij geweest. Vijf minuten later
zag men reeds de vlammen slaan uit den rog- en pelmolen van den heer J.A> Banning alhier,
en een paar uur later was van den stevig gebouwden, pas vernieuwen en naar den eisch des
tijds als meelfabriek ingerichten molen, niets meer over dan een hoop branden balken. Dank
zij de veranderde windrichting en de ijverige bemoeiïngen van de brandweer, die tot vijf uur
’s morgens alle pogingen tot wegruiming en blussching aanwendde, is het woonhuis
behouden gebleven. Maar de schade is voor den eigenaar genoeg wijl de molen zeer laag
verzekerd, en de voorraad hooi in de mede afgebrande schuur, in ’t geheel niet verzekerd was.
Volgens een nog bestaand zilveren troffeltje, is de eerste steen voor dezen molen, gelegd door
Frans van der Nagel, op den 22 Augustus 1764. Terwijl men de handen vol had met he
bedwingen van den vuurgloed, werd omstreeks half twaalf een begin van brand ontdekt in de
Hervormde Kerk, die nog met eenige emmers water gebluscht konde worden.
Op de foto een tekening van de Westerrogmolen die al bestond in 1664. De schade van de
blikseminslag schijnt te zijn hersteld want de molen is in 1904 verkocht met de bepaling dat
hij tevens mocht worden afgebroken.

Uit de “Nachtegaal der Maatvennen”

Vorig jaar zomer brachten enkele Friese molenaars een ‘werk’bezoek aan
het noorden van België. Daar bezochten ze ook korenmolen de Nachtegaal
der Maatvennen. Een naam die in de oren klinkt als een lentemelodietje,
speels en dartel, zo helemaal passend bij de vroegere sfeer rond de molen.
Daarbij vergeleken zijn veel molennamen een stuk saaier, traditioneler en
beantwoordend aan de verwachting van Hoop, Liefde, Vooruitgang of
andere fraaie zinspelingen op omstandigheden en plaatselijke situaties en
gewoonten. De Vlamingen hebben wat dat betreft een schitterende taal met
een rijke traditie, boeiende schrijvers en ook molenaars die hun liefde voor
molens en taal onder woorden hebben gebracht. Zo werd ons verteld over
Jos van Himbergen die de oudere generatie zich nog wist te herinneren. Bij
mooi weer zat hij op de kap van zijn molen, vrolijk wuivend en kwinkslagen
roepend naar de voorbijgangers. Met een grapje,

een sprankelend tintje poëzie en een luchtige beweeglijkheid ging hij door het leven en
speelde de lachende filosoof. Zo hoog op zijn molen leken de aardse zorgen, waaraan hij
vroegtijdig ten onder zou gaan, ver weg. Meer dan naarstig werken verpersoonlijkt de
Nachtegaal der Maatvennen creativiteit. Victor Van Himbergen tekende en schetste molens
op de maalzolder. Jos Van Himbergen schreef er gedichten zoals onderstaand vers waarop
Sjerp de Jong ons nog eens attendeerde :
Het ieder van pas te maken
en van elk te zijn bemind,
zijn de moeilijkste zaken
die men ter wereld vindt.
In storm, donder en hagelbuien
moet ik hier mijn leven wagen,
en in lege tijden
moet ik mijn leven verslijten.
Den molenaar schijnt een dief te zijn,
mij dunkt het kan niet mogelijk zijn
wat hoeft hij om geld te geven
als hij toch van de wind moet leven.

De tijden veranderden, de naoorlogse evolutie schiep een harde wereld waarin efficiënte
zakelijkheid voorop stond. Talrijke rasechte, dicht bij de natuur levende windmolenaars
raakten in vertwijfeling. Vele molens raakten in verval maar niet de Nachtegaal der
Maatvennen, die, na enkele moeilijke jaren, in Frans Van Himbergen een nuchter handelende
eigenaar en een toegewijde vriend vond. Met bewonderenswaardig doorzettingsvermogen
wist hij de restauratie van de molen te bewerkstelligen. Met oplettende zorgen en liefdevolle
bekommernis staat hij sindsdien in voor het onderhoud. Hierbij kan hij rekenen op de bezielde
medewerking van Swat Paulussen: "Wij durven alles aan; als een molen gerestaureerd is,
begint het werk voor de molenaar. Door er mee te werken bemerk je best de tekortkomingen.
Beeld van
de
steenzolder
van de
korenmolen
in het
Belgische
Ravels waar
authentieke
elementen
de sfeer
bepalen
Foto:
GDW

Op de maalzolder van de korenmolen vallen de schilderingen op de witbepleisterde muur
meteen op. (foto GDW)
Zo kan je altijd bezig zijn". Ganse vakanties brengt Swat Paulussen op de molen door om er te
timmeren, te schilderen, te vijlen en te malen, een werk dat nooit af is. Kom eens kijken en
genieten van de sfeer! Op winderige zondagen gaat het er nog aan toe als vroeger en
molenaars uit de omgeving steken daarbij wat graag een handje toe. Toen wij er waren was
het ook een en al drukte. De stenen romp werd van top tot teen onder handen genomen om
doorwateren te voorkomen, de grote kwaal van stenen molens. Binnen proefden we de sfeer
van weleer. Je merkt dat bij meer Vlaamse molens: aan de authenticiteit is bij restauraties
gedacht waardoor je nog eeuwenoude balken in allerlei vormen en grilligheden met
interessante inscripties blijft aantreffen. In de Nachtegaal der Maatvennen zijn met name de
schilderingen opvallend.
info: de website van de molen : http://users.skynet.be/molen-ravels/home.html

50 jaar terug in de krantenarchieven
Bauke Bos zond ons onderstaand citaat uit de Jouster Courant van 50 jaar geleden.
Rondvraag raadsvergadering Haskerland maandag 28 juni 1954
De heer Oud vraagt of er ook iets aan Penninga’s molen kan worden gedaan. De voorzitter,
burgemeester Mr. W. Hoekstra geeft als zijn persoonlijke mening te kennen dat restauratie
van een molen die geen dienst meer doet, eigenlijk onzin is. In hetzelfde jaar wordt besloten
tot aankoop van de Groene Molen.

Molenliteratuur
Levende stenen, de Nederlandse Bouwkunst gaf jaren geleden een in twee dikke banden
verzamelde cursus uit bestaande uit 50 delen (vr.pr. nog geen euro per deel: € 40,-)
Kijk op Noordbrabant, Kerken, kastelen, boerderijen en natuurlijk molens (€ 9,-)
Wijd was mijn land, artikelen van Cor Bruijn over zijn jeugd aan de Zaan. (€ 15,-)
Drie vel in het wapen, 250 jaar nv Berghuizer Papierfabriek. Jubileumboek. (€ 25,-)
Dankzij wind en water, molens in Noord-Limburg ( € 15,-)
Zo was Drenthe - oude foto's van stad en vlek, dorp en gehucht (€ 16,50)
Molenspiegel door A. Bicker Caarten (€ 17,-)
Molenleven in Rijnland de oude uitgave door A. Bicker Caarten (€ 25,-)
De Windmolens Het molendeel uit de Heemschutserie nr. 69. Uitgegeven in 1949. (€ 15,-)
Molens van Friesland, Het eerste provinciale molenboek uit 1971 (€ 37,50)
Molens van Meppel, door A. Bicker Caarten een verhandeling over deze molens in een
omvangrijk artikel voor de Nieuwe Drentse Volksalmanak van 1962. € 18,De molens van Rotterdam in oude ansichten deel 2, De molens van Amsterdam in oude
ansichten deel 1 en deel 2 (bundelprijs € 50,-)
De molens van Limburg, de vuistdikke Limburgse moleninventarisatie met gratis de DSM
kalender Wiek en Rad Mozaïek van molens in Limburg ( € 40,-)
De Molens van Zuid-Holland en Molens in Noord-Holland (samen € 80,-)
Windmolens in Nederland en Watermolens in Nederland van drs. P.Nijhoff (samen € 65,-)
Molens van Stokhuyzen ( het bekende boek voor de molenaarsopleiding dat al lang
uitverkocht is) (€ 9,-)
Molenboek provincie Utrecht . Het Utrechtse molenboek uit 1972 (nú € 35,-)
Molens in Drenthe, het enige provinciale molenboek over de provincie Drenthe.( € 35,-)
Oliemolens, de special over oliemolens , een uitgave van het Nederlands Openlucht Museum,
het betreft hier de nieuwe aangepaste versie.(€ 12,50)
De Veluwse papiermolen de papiermolenspecial van het Nederlands Openlucht Museum, het
betreft hier de nieuwe aangepaste versie ( € 12,50)
Onder de wieken van 'De Valk' de korenmolen van Leiden, (€ 12,50)
Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2 (€ 12,50)
Wieksystemen, het bekende molenboek van Pouw waarin alle wieksystemen de revue
passeren. ( € 27,-)
Molens zo waren ze, oude molenansichten gebundeld door Ton Meesters, een zeer
aantrekkelijke collectie in slappe kaft gebonden( € 4,50)
Van Zingende torens en malende molens de oude uitgave van de Rijks Post Spaarbank (€
10,-)
Nederlandse molens in oude ansichten eerste in harde kaft druk door L. van Lambalgen uit
1971 (€ 16,50)
Kijk op Molens een fraai boek uit de serie Kijk op met fraaie foto’s en interessante informatie
door Balk (€ 15,-)
Molens van het Noordererf een boeiende beschrijving waarin S.J. v.d. Molen tal van zaken
op noordelijk molengebied opnieuw onder de loep neemt ( € 25,-)
Molens door Woudt (€ 10,-)
Friese Molens uit 1995 ( € 20,-)
Voor een actueel overzicht verwijzen we naar de website www.utskoat.nl
Daar vindt u de laatste aanbiedingen die we hebben binnengekregen. Tevens is daar te zien
welke boeken nog op voorraad zijn.
Er zijn ook oude nummers van De Utskoat te bestellen.
Neem voor alle aanbiedingen contact op met de redactie. Tel. 0515-579348.
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DE KORENMOLEN VAN VLIELAND
In een boek over Vlieland vond Chris Visser uit Leeuwarden een afbeelding van de schilder
Hendrik Rietschoof. Hij vermoedt dat het de enige afbeelding is van de molen op het eiland
die ca. 1842 verdween. De fotografie is in 1839 uitgevonden, dus zo stelt Chris “zullen er
wel geen foto’s van de molen zijn”. Hieronder vertelt hij meer over deze molen.

Gezicht op Oost-Vlieland met de korenmolen, van de schilder Hendrik Rietschoof (16871746) uit Wormerveer.
Twee korenmolens
Op de meeste West-Friese eilanden (in Nederland ten onrechte Waddeneilanden genoemd)
staan één of meerdere molens: Wieringen, Texel, Terschelling en Ameland.
In de jaren negentig wilden Henk Veerdig en anderen de korenmolen van Vlieland weer
opbouwen. Enkele jaren bleef het stil, maar dit jaar kwamen er weer plannen om de
korenmolen alsnog te herbouwen, waarvan de molensteen zich nog op Vlieland bevindt.
Op Vlieland stonden twee korenmolens, één in het dorp West-Vlieland en één in OostVlieland. De korenmolen van West-Vlieland werd al vóór 1535 genoemd. In 1714 werd deze
molen door een storm een prooi van de zee. Daarna werden de bewoners van West-Vlieland
ook voor een deel eigenaar van de korenmolen van Oost-Vlieland, die tot ca. 1842 op het
hoge duin stond aan het eind van de Molenstraat. Door de hoge standplaats kreeg de molen
voldoende wind om te draaien. Tevens was de molen een oriëntatiepunt voor de zeevarenden.
De zeeschilder Rietschoof heeft dat ook zo in beeld gebracht. Links van de molen stond de
vuurbaak op het Vuurboetsduin.
In de tijd van de zeilvaart was Vlieland in het winterseizoen soms maandenlang afgesloten
van de vaste wal en het was niet mogelijk voor zo'n lange tijd meel op te slaan. Voor de
winter inviel werd daarom het benodigde graan naar Vlieland gebracht om dit naar behoefte
tot meel te laten malen.

Toch heeft het dorp Oost-Vlieland weinig genoegen beleefd aan de molen. De winsten waren
klein en de inspanning om de molen in stand te houden groot. Daarom werd er in 1597
ingegrepen. Het dorp werd de eigenaar van de molen en de Vroedschap benoemde de
molenaar en stelde het maalloon vast.
De molen werd later elk jaar aan de hoogst biedende verhuurd. En toch zat het dorp met de
molen in haar maag, de molen moest herhaaldelijk worden hersteld. Het dorp heeft vele
pogingen ondernomen om de molen te verkopen tot de molen in de jaren veertig van de 19de
eeuw verdween.
Chris Visser

Mûne Wjelsryp
op skou skildere
Hjirby in foto fan de mûne
fan Tsjeppenbur by Wjelsryp.
Mids juny krige ik kontakt
mei Foppe Langhout. Hy hie
op de pleats fan syn famylje
in skildering op de skou fan
de eardere wenkeamer, no
sliepkeamer stean. Hy woe
wol wat mear witte oer de
mûne. It bekende wat stiet yn
it Frysk mûneboek ha ik
taskoerd. Wat wit mear fan
dizze mûne?
Sjerp de Jong

Mosterdmolen in Hollum
In het komende nummer hopen
we meer te kunnen melden over
de ingebruikname van de
Hollumer mosterdmolen.
Op vrijdag 20 augustus vond de
opening plaats door gedeputeerde
mevrouw Andriesen. Molen De
Verwachting werd een aantal
jaren geleden herbouwd en
sindsdien bemalen door een groep
enthousiaste molenliefhebbers.
De molen valt onder het bestuur
van de Vereniging Amelander
Molens die ook de korenmolen
van Nes onder haar hoede heeft.

Uit ons prentenkabinet
De wieken boven het buurtje de Bargebuurt in
Harlingen gaven geen problemen. Teake Visser
uit IJlst herkende korenmolen De Bazuin maar
kon op de vraag over de arbeidershuisjes geen
antwoord geven. Aansluitend wijst hij op de
zeedijk die op de achtergrond zichtbaar is. Ook
Erwin Esselink uit Delft en Jan Bergstra uit
Sneek zagen dat het De Bazuin moet zijn.
Bergstra: “De molen,waarvan de wieken boven
de huizen in de Bargebuurt zichtbaar zijn stond
op de zeedijk iets ten oosten van de Voorhaven
te Harlingen.
Het was een korenmolen, gebouwd in 1859,
genaamd"De Bazuin". Op de foto is aan het
einde van de straat duidelijk een trap naar de
zeedijk te zien. Als jongen van ongeveer 12 jaar
ben ik een week bij Pake en Beppe op vakantie
geweest aan boord van hun skûtsje te Harlingen
alwaar ze lagen te wachten op een vracht
steenkool voor één van de vele toen bestaande
zuivelfabrieken in Friesland. Ik kan mij
herinneren dat daar een molen stond en dat
daar vlakbij zondagsmiddags het Leger des
Heils zong en speelde, een gebeuren dat veel toeschouwers trok. De in de volksmond
zogeheten Bargebuurt bestaat ook niet meer en heet nu Zeilmakersstraat. De naam en functie
van deze molen wist ik echter niet en ben te rade gegaan bij de Harlinger van geboorte Tjeerd
de Jong die mij een krantenknipsel deed toekomen met de titel"Molen aan zee bood
imponerende aanblik".
Dan kwam er ook nog een reactie van Harlingenkenner Tj. Severein uit Alkmaar. Hij schreef
ooit een fraai boek over de molens van deze havenstad aan de Waddenzee. Hij berichtte
ons:”Of er in de Burgebuurt ook personeel van de molen woonde, daar ben ik niet geheel
zeker van omdat ik dat niet verder onderzocht heb. Wel is mij bekend dat er over het
algemeen mensen woonden die betrokken waren bij de visvangst. Zo werken er een groot
aantal in de visrokerij van de firma Lichtendahl. Ook waren het losse arbeiders die zo hier en
daar de kost met van alles verdienden. Mijn vader is in de Bargebuurt geboren en van hem
weet ik dus dat het geen rijke lui buurt was. Voor de oorlog zijn de huizen als onbewoonbaar
verklaarde woningen gesloopt en vond er dus nieuwbouw plaats. De straat kreeg toen de
naam Zeilmakersstraat. Overigens is de Bargebuurt afgeleid van een type boot, een Barge en
dus niet van het Friese woord voor een varken.” We zeggen de inzenders hartelijk dank voor
hun medewering.
De ansicht rechtsboven, uit de collectie van Frans Weemaes (Zeeland), kunnen we niet
thuisbrengen. Maar wellicht wordt de windmotor door u herkend. Een vette kluif voor de
windmotordeskundigen onder ons dus.
En bijgaande spinnekoppen, uit de collectie van Paul v.d. Berg en ingezonden door Erwin
Esselink, zouden we ook graag getraceerd willen hebben. De redactie wacht berichten met
belangstelling af.
GDW

Is dit wellicht in de buurt van Wergea?

En dit wellicht in de buurt van Grou of Goëngahuizen? Wie het weet mag het ons melden.
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