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Agenda
Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redactie.
12 maart
Friese Molenaarsdag (zie voor info. nummer 116 van dec. 2004)
19 maart
Jaarvergadering De Hollandsche Molen
20 maart
Westbrabantse Molendag
2 april
Excursie De Fryske Mole/GFM
9 april
Start actie ledenwerving Gild Fryske Mounders
14 mei
Nationale Molen- en Gemalendag
10 september
Friese Molendag

Bij de foto’s op de omslag
Voorop:

Doris Mooltsje was van de partij toen op 29 januari een stoomtrein tussen
Sneek en Stavoren reed t.g.v. de opening van het Modelspoormuseum in
de Waterpoortstad. Deze grote spinnekop is tevens een van de prominente
deelnemers in het kader van de Friese molenaarsdag van 12 maart.
Inzet: de útskoat van de Steenhuistermolen. (foto’s G.D.W.)

Achterop:

Molen Victor in Wanswerd is onderwerp van het tweede deel in de reeks
portretten van Frank Terpstra. (foto F.T.)

Van de redactie
Steenhuistermolen heeft mooiste útskoat
In het afgelopen jaar kon men reageren op onze oproep de mooiste útskoat aan te wijzen. Bij
deze verkiezing kwam de útskoat van de Steenhuistermolen met z'n fraaie boogvormig
gemetselde waterloop als meest fotogenieke uit de bus. Een en ander betekent dat de cover
van het dit nummer van ons molenkwartaalblad deze winnende útskoat laat zien. U kunt hem
trouwens al heel lang bewonderen op de startpagina van onze website.
André Cramer stopt
Een vaste verschijning bij De Fryske Mole staat op het punt afstand te doen van zijn zetel bij
DE stichting. In het colofon is zijn naam reeds ingewisseld voor die van Piet Kooistra die het
secretariaat van hem overneemt. Meer dan dertig jaar was André betrokken bij het wel en
wee van de Fryske molens. Hij deed dat met een puur Leeuwarder accent, vol humor,
relativeerde daar waar nodig was, maar streed ook op het scherp van de snede in het belang
van de molens en alles wat daarbij aan de orde kwam.
Zodoende hielp deze moleman mee een stuk Friese molengeschiedenis te schrijven, niet
alleen binnen het bestuur maar ook voor De Utskoat. Na het overlijden van voorzitter A.
Bokma kwam hij in december 1990 de redactiegelederen versterken. Op deze plaats willen
we André hartelijk dankzeggen voor de plezierige manier waarop we met hem konden
samenwerken. Zijn opvolger heten we hartelijk welkom en ook met hem hopen we op een
vruchtbare samenwerking.
De Provincie Fryslân wint Toerisme Prijs 2004
Op het Nationaal Congres Recreatie en Toerisme heeft de Provincie Fryslân de RECRON
Toerisme Prijs 2004 in ontvangst mogen nemen. Dit heeft zij met name te danken aan het feit
dat de provincie zich goed bewust is van het belang van de toeristisch-recreatieve sector. De
prijs moet gezien worden als een beloning voor de inspanningen voor de recreatiesector van
gemeenten, natuur- en milieuorganisaties alsmede andere organisaties. Aan het gehele
gebeuren kunnen de historische windmolens een aantrekkelijk steentje bijdragen. Het is dan
ook terecht dat de provincie het GFM een forse subsidie heeft verstrekt om het opleiden van
nieuwe molenvrienden professioneel aan te pakken zodat de molens in onze provincie
verzekerd zijn van voldoende gekwalificeerde molenaars die de wiekendragers in werking
kunnen houden en die daarnaast voor klein onderhoud kunnen zorgen zodat het voortbestaan
van deze monumenten gewaarborgd is. Werkende molens verlevendigen het landschap,
vertellen van de eeuwendurende strijd tegen het water en ze tonen ons hoe we vroeger in
onze dagelijkse behoeften voorzien werden. Het waren de fabrieken van toen waarin koren
gemalen, gerst gepeld, hout gezaagd en olie geslagen werd. Die laatste molenfunctie is in
Fryslân helaas niet meer te bewonderen maar ambitieuze plannen in Blauhûs duiden op
terugkeer van een oliemolen in de oude Sens- en Atzebuursterpolder. Het zou ons
molenpallet completer maken. Voeg daarbij de plannen om in de Zuidwesthoek met
regelmaat een stoomtrein te laten rijden en je creëert een toeristisch klimaat waarin de
onderlinge elementen elkaar kunnen versterken. Samenwerking was er afgelopen januari ook
al met het Nationaal Modelspoormuseum door molens (IJlst en Oudega) in actie te laten
komen op de dag van opening zodat er extra activiteiten voor bezoekers mogelijk waren. Een
goede ontwikkeling!
Gerben D. Wijnja

(Advertenties)

1. Na ruim 30 jaar namens de stichting in de redactie van De Utskoat te hebben gezeten, is
per 1 januari jl voor mij het einde gekomen. Per deze datum heeft de stichting een nieuwe
secretaris en penningmeester gekregen en behoor ik voortaan uitsluitend tot de lezers van ons
lijfblad. Ik bedank de redactie voor de prettige samenwerking en wens hun veel sterkte met
het presenteren van De Utskoat.
2.Als ik deze tekst op papier zet is nog niet bekend wanneer het secretariaat van De Fryske
Mole zal verhuizen naar de Emmakade in Leeuwarden. Waarschijnlijk zal dat omstreeks half
februari plaatsvinden. Alle molenaars krijgen hierover nog bericht.
De stichting is voortaan te bereiken onder het Monumenten Steunpunt Friesland.
3.Begin februari is de tekst van het nieuwe molenaars contract op papier gekomen en nadat
het is aangepast aan Arbo-richtlijnen. Het bestuur zal zich op 9 februari hierover buigen.
Daarna zal de tekst aan het Gild en Gilde worden voorgelegd en ook is het de bedoeling om
dit met andere molenorganisaties te bespreken. In de loop van dit jaar zal de overeenkomst in
werking treden.
4.In de loop van maart zal het jaarlijks onderhoud van de molens weer worden opgenomen.
Ik wijs u er op dat gecontroleerd zal worden of de in het afgelopen jaar verstrekte
verbanddozen in de molens aanwezig zijn.
Ook zal worden nagegaan of de
opmerkingen in de map van de St
Monumentenwacht Friesland inzake de R,I
& E zijn bijgewerkt. Dit bijwerken hoeft
niet te wachten totdat de Monumentenwacht
de molen heeft geïnspecteerd. Voorts zal
worden nagegaan of de alarmkaart met
telefoonnummers van dokter, ziekenhuis en
molenaar in de molen hangt.
André Cramer

Bij de foto:
Op 17 december 2004 verscheen in Earnewâld
het monumentale boek “De loop van het
Friese water” door de waterschapskenners G.
ter Haar (l) en P.L. Polhuis (r).
Van het boek is achterin deze Utskoat een
bespreking opgenomen. Hierbij willen wij de
beide heren feliciteren met het behaalde
resultaat. De foto werd gemaakt door Meindert
van Dijk.

De onderstaande nieuwe donateurs heet De Fryske Mole hartelijk welkom:
Henk Dussel, Heerlen
Tarcis J.M. van Berge Henegouwen, Zevenhoven

(advertenties)

Voorwoord
Op de najaarsvergadering en in het vorige nummer van De Utskoat is
de opzet van de wervingsactie voor leerling-molenaars aan u
gepresenteerd. De voorbereidingsperiode loopt ten einde en de
uitvoering nadert met rasse schreden. Als alles volgens plan verloopt,
krijgen geïnteresseerden in de boeiende molenaarshobby al over
enkele weken proeflessen in de regio “noord”. Alle belangrijke informatie over de
wervingsactie vindt u in een speciale nieuwsbrief, welke u los bij deze Utskoat ontvangt. De
actie is overigens alleen mogelijk dankzij de bereidwillende medewerking van de
leermeesters en de gastgevende molenaars op de geselecteerde poldermolens waar de open
dagen en de proeflessen worden gegeven. Hulde voor hun inzet! Voorts wordt door de
werkgroep die de actie organiseert een oproep gedaan aan alle Friese molenaars om hun
molens zoveel mogelijk te laten draaien tijdens de beide open dagen die in regio noord en
regio zuid worden gehouden (respectievelijk 9 april en 21 mei). Hiervoor geldt ook, dat
nadere informatie is te vinden in de voornoemde nieuwsbrief.
Op 2 april vindt de jaarlijkse excursie plaats van de gezamenlijke Friese molenwereld.
Evenals vorig jaar, gaat de reis niet alleen naar molens elders in Nederland, maar loodst het
organiserend comité ons ook over de landsgrens. Zo kunnen we de internationale
molen(aars)contacten verder aanscherpen. Het is leerzaam maar bovenal gezellig om mee te
gaan op excursie.
Het bestuur nodigt u ook uit voor de voorjaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders,
die - iets later dan gewoonlijk - zal plaatsvinden op vrijdag 15 april. De agenda en de
diverse verslagen vindt u verderop in deze Utskoat. Ook deze keer mogen we een collega
molenaar als spreker verwelkomen. Molenaar Meint Noordhoek uit Diever zal na de pauze
een dialezing geven over molens in Drenthe. De heer Noordhoek is molenaar op korenmolen
De Vlijt in zijn woonplaats. Samen met het dan bekend zijn van de eerste vorderingen van de
wervingsactie belooft het dus een gevarieerde ledenvergadering te worden.
In 2004 zijn in Fryslân in de weken rondom de langste dag van het jaar avondexcursies
gehouden. Naast de bestaande en geslaagde Friese molenaarsdag vinden veel molenaars het
positief om meer gelegenheden te hebben om andere molens te kunnen bezoeken. De Friese
molenaarsdag (12 maart) is op het moment dat u deze Utskoat in handen krijgt overigens al
voorbij. De avondexcursies voor de komende junimaand staan in het teken van koren- en/of
pelmolens. Door de inzet van de desbetreffende molenaars zijn op twee doordeweekse
avonden twee molens speciaal voor u geopend. Maak gebruik van deze gelegenheden om
(onbekende) molens te bezoeken. Bovendien is het leuk om collega-molenliefhebbers eens in
andere molens te ontmoeten en te merken wat hen nu juist fascineert. Nadere informatie over
het programma en de molens leest u verderop.
Tot slot: ik hoef u niet te vertellen dat de tweede zaterdag van mei, dit jaar de 14de dus,
Nationale Molen- en Gemalendag is. Hierover was onder een aantal molenaars enige
verwarring ontstaan, mede door een foutieve vermelding van 7 mei op de kalender “Molens
in Nederland 2005”. Molendag gaat dit jaar dus een keertje niet vooraf aan moederdag (ook
niet te vergeten: 8 mei). De landelijke publieksdag voor molens fungeert dit jaar overigens
wel mooi als wisseldag in ons wervingsprogramma tussen de regio’s noord en zuid. We
wensen u gunstige weersomstandigheden en veel belangstellende bezoekers toe.

Samengevat staat er heel wat op het programma dit voorjaar. De wervingsactie voor nieuwe
leerlingen is uiteraard van groot belang voor de toekomst en vraagt veel inzet van de
vereniging. Het bestuur gaat er vanuit naast veel nieuwe gezichten ook de bestaande Friese
molenaars bij de activiteiten dit voorjaar te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Frank Terpstra
voorzitter Gild Fryske Mounders

Uitnodiging voorjaarsvergadering
Openbare Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders te houden vrijdag 15 april 2005 om
19.30 uur in het Dorpshuis van Raerd, Buorren 30, 9012 DH Raerd (voorheen Rauwerd)
Agenda:
0

Ontvangst met koffie.

1

Opening (19.30 uur).

2
3
4
5

Mededelingen en ingekomen stukken.
Vaststelling en goedkeuring notulen najaarsvergadering 2004.
Verenigingsverslag over 2004 van de secretaris.
Verslag en mededelingen van de penningmeester.
 Rapportage kascommissie (Popke Timmermans en Marten Lootsma).
 Verkiezing nieuw lid voor kascommissie.
6 GFM wervingsactie voor nieuwe leerling-molenaars.
7 Verslag opleidingscommissaris.
 Geslaagde(n).
8 Rondvraag.
9 Pauze.
10 Spreker: de heer Meint Noordhoek uit Diever.

Avondexcursies juni 2005
In juni organiseert het Gild Fryske Mounders twee avondexcursies. Per avond zijn door de
inzet van de desbetreffende molenaars twee redelijk bij elkaar gelegen molens voor collegamolenaars, -molenliefhebbers en hun aanhang geopend. Twee landschappelijk zeer
verschillende streken van Fryslân vormen het ruimtelijke decor waarin deze qua karakter
eveneens zeer uiteenlopende molens staan. De eerste avondexcursie vindt plaats op twee
korenmolens in de Stellingwerven. Een week later zijn twee koren- en pelmolens gelegen ten
noorden van de moordstad Dokkum onze reisbestemming.
De gastgevende molenaars en het GFM nodigen u van harte uit! U kunt onderling afspraken
maken over het met elkaar meerijden: wel zo gezellig en zo kunnen ook mensen mee zonder
eigen vervoer.
Het programma
Dinsdagavond 14 juni vanaf 19.30 uur tot circa 21.30 uur:
 De Weijert te Makkinga Molenaars: Wil Heick c.s.
 Windlust te Noordwolde Molenaar: Sake Bergsma

Dinsdagavond 21 juni vanaf 19.30 uur tot circa 21.30 uur:
 De Hoop te Holwerd
Molenaars: Sije Hoekstra c.s.
 Ropta te Metslawier
Molenaar: Sytse Smits
De molens
Korenmolen De Weijert (‘Friese Molens’ nr. 107) is een molen met een bewogen historie:
hij verhuisde twee maal. De molenkenner ziet meteen dat hij met een voor een graanmolen
afwijkende constructie onder de stelling te maken heeft. De molen is dan ook in 1868
gebouwd als houtzaagmolen in Gorredijk. Vervolgens functioneerde de molen tussen 1912
en 1925 te Twijtel als korenmolen. 1925 was het stichtingsjaar te Makkinga, waarmee deze
molen één van de laatst opgerichte houten molens in Fryslân is als historisch relevante
ontwikkeling. De Weijert is uitgerust met zelfzwichting en het koppel maalstenen ligt op de
stellingzolder. Tussen de overduidelijke aanwezigheid van de huidige inrichting, waarmee
nog regelmatig graan wordt gemalen, sluimeren uiteraard onuitwisbare en nieuwsgierig
makende sporen van het aanvankelijke verleden als houtzaagmolen. Het is al met al zeer de
moeite waard, net als de molen ooit zelf heeft gedaan, deze avond een reis naar
Ooststellingwerf te aanvaarden.
Het westelijke Stellingwerf grossiert royaler in molens. Maar ook hier is slechts een gering
aantal cultuurhistorisch waardevolle molens overgebleven: zij hebben de tijd der
sloophamers en ander ongerief overleefd en dragen daardoor nog steeds relevante en niet
repliceerbare informatie over de plaatselijke cultuurgeschiedenis. Korenmolen Windlust in
Noordwolde (‘Friese Molens’ nr. 125) is zo’n molen. Dit exemplaar is hier nieuw gebouwd:
het is geen toentertijd hergebruikte molenconstructie. Toch laat ook deze molen geen
enkelvoudig tijdsbeeld zien. De huidige materiële situatie is het gevolg van een reeks van
historische ontwikkelingen. De molen is in 1859/1860 gebouwd en is in 1880 verhoogd tot
de huidige stellingmolen. Tegen de molen is in 1921 een motorhok gemetseld. De
gloeikopmotor is nog aanwezig. Een bijzonderheid die de betekenis van molens als
elementen in een reeks van technische en contextgebonden ontwikkelingen onderstreept!
Verder zijn aanwezig een naast de molen staande schuur en de voormalige molenaarswoning
even verderop.
Rond koren- en pelmolen De Hoop te Holwerd (‘Friese Molens’ nr. 4) circuleren, zoals rond
zoveel cultuurmonumenten het geval is, veel raadselen over de exacte geschiedenis. Lees de
uitgebreide artikelen van Reinder Tolsma in De Utskoat 115 en 116. Waardevol bij De Hoop
is de aanwezigheid van de van oudsher bij de molen horende gebouwen: het gave molenhuis
met de aangebouwde boerenschuur en de losstaande varkensstal. Bij een restauratie in 1980
is veel van het binnenwerk van de molen vernieuwd. De molen kan als dorpsmolen in dit
noordelijke gebied als fors worden gekenmerkt met zijn vlucht van 23,65 meter. Dat de
molen een veranderlijke geschiedenis heeft beleefd, is nog af te lezen aan diverse
bouwsporen in het interieur. Beklim tijdens de tweede avondexcursie de trappen van De
Hoop en wellicht doet u een verhelderende ontdekking waarmee de raadsels rond zijn exacte
geschiedenis verder kunnen worden ontrafeld!
Een cultuurhistorische topper in Fryslân is molen Ropta nabij Metslawier (‘Friese Molens’
nr. 5). Zijn kwalitatieve evenknie, Grote Geert, staat in het Groningse Kantens. Wat schept
deze onverwachte verwantschap? In beide koren- en pelmolens heerst nog de authentieke
sfeer alsof de vroegere molenaar net even weg is om een boodschapje te doen. De
cultuurhistorische kwaliteitsaanduiding “in materie gestold” is hier met eigen zintuigen
waarneembaar. In de molen zijn zeer veel inscripties en aantekeningen in potloodschrift op

het binnenwerk aanwezig.
De inrichting van de
molen is zeer compleet
overgebleven;
het
aanwezige materiaal is
voor het grootste deel
authentiek,
dus
niet
onnodig verrestaureerd.
De huidige molen werd in
1840
herbouwd
met
gebruikmaking
van
onderdelen van de ter
plekke
omgewaaide
grondzeiler uit 1836 en
werd daarbij tegelijk 20
voet
verhoogd
tot
stellingmolen. De molen
ligt fraai: ten noorden van
Metslawier,
op
een
strategisch punt tussen de
dorpen
Metslawier,
Morra,
Lioessens,
Oosternijkerk en Niawier.
Vroeger heeft hier de
Roptastate gestaan.
Bron jaartallen: ‘Friese
Molens’, 1995.

Op de foto hiernaast molen Ropta bij Metslawier. (foto G.D.W.2004)

Verslag najaarsvergadering Gild Fryske Mounders
Vrijdag 5 november 2004-11-09
Dorpshuis Raerd
Opening
De vergadering werd geopend door de voorzitter Frank Terpstra.
In zijn openingswoord stond hij nog kort stil bij het overlijden van de heer Middelkamp in
september dit jaar.
In het bestuur vindt een zetel wisseling plaats; Martin Bakker zal het secretariaat overnemen.
Jan Stolp blijft in het bestuur als lid en zal de notulen verzorgen. Hierin is hij dermate goed

dat de notulen van de vorige leden vergadering zonder enige opmerking, tekstueel noch
inhoudelijk, aan genomen worden.
De financiën
Hierna kwam Piet de Vries als penningmeester aan het woord. Hij verklaart de begroting met
name ook het financiële aspect van de provinciale subsidie.
Helaas moest Piet ook een verhoging van de verzekeringspremie aan kondigen. Dit blijkt een
direct gevolg van de opkomende claim cultuur, het is een landelijke ontwikkeling.
Desalniettemin blijft het nog een heel acceptabel bedrag met gunstige voorwaarden.
De boeken zijn in orde bevonden door de kascommissie. Sjerp de Jong wordt voor zijn
diensten de afgelopen twee jaar bedankt, Marten Lootsma neemt zijn plaats in. Popke
Timmermans kan er nog een jaar van genieten maar daarna valt ook voor hem het doek en is
er een kans voor misschien wel U!
De voorzitter doet nog een mededeling over de overstap regeling G.V.M. naar G.F.M.Dit is
punt 7a van het huishoudelijk reglement. Vanuit de vergadering waren hierover geen op of
aanmerkingen.
Opleidingen
Lidwien deelt mee dat Johannes Kooistra zijn leermeesterschap neerlegt. Hij is vanaf 1993
leermeester geweest maar is dat nu letterlijk wat ontstegen. Hij wordt bedankt voor zijn
inspanningen en is daar duidelijk mee in de wolken. Mocht hij ooit weer met beide benen op
de grond komen dan is hij weer welkom. Durk Piersma is overtuigd G.F.M. leermeester
geworden, we zijn daar erg blij mee.
Er zijn 8 nieuwe leerlingen en 22 totaal in opleiding. Henk Kuipers is geslaagd en ontvangt
van Lidwien het diploma. Sye Hoekstra zijn leermeester blikt kort terug op de
opleidingsperiode van Henk. Henk draait inmiddels op de Balkendstermolen. De molen is
wat aan de kleine kant voor hem maar dat wordt gecompenseerd door een groot diploma..
De leerling-werf actie
Frank stelt na een inleidend praatje de werkgroep voor die de leerling-werf actie uitdenkt en
uitvoert. De commissie bestaat uit Martin Bakker, Frank Terpstra, Rolf Dijkema, Ruurd
Jacob Nauta en Gerdien Wichers.
Namens de commissie neemt Martin het woord. Hij schetst in het bijzonder de moeilijke
situatie van de poldermolens. Men hoeft het draaiuren overzicht maar te lezen. Het zou
prachtig wezen als hier molenaars voor kwamen, dit zou ook het onderhoud en behoud ten
goede komen.
Het geld wat de provincie ons ter beschikking gesteld heeft komt uit de pot tijdelijke
stimuleringregeling vrijwilligers projecten. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om een
professioneel bedrijf in de arm te nemen. De commissie komt met voorstellen en ideeën die
Myriad M verder uitwerkt. Uiteraard komen zij zelf ook met ideeën. Er komt een web site
www.molenaarworden.nl
Door publicaties in diverse media hopen we een boel geïnteresseerden te werven. Om hen
kennis te laten maken met de molens en het lessysteem komen er openbare lessen. We willen
het als volgt verwerken. Friesland wordt grofweg opgedeeld in Noord en Zuid (HarlingenVisvliet) Tijdpad: Begin april-november
1e sessie :Noord
2e sessie :Zuid
Schema Noord:
9 april: inloop waarbij men zich op kan geven voor de lessen.
16,23,30 april en 7 mei: openbare lessen ,waarvan de laatste gebruikt kan worden voor
excursies naar andere molen typen

Schema Zuid:
21 mei: inloop waarbij men zich op kan geven voor de lessen.
28 mei,4-11 en 18 juni: openbare lessen ,waarvan de laatste gebruikt kan worden voor
excursies naar andere molen typen.
14 mei is nationale molendag.
Indien deze dagen niet voldoende belangstellenden opleveren, wordt de actie na de zomer
herhaald.
Martin legt aan de leermeesters de vraag voor hoe te handelen als er een (te) grote toestroom
is van leerlingen. Hierbij moet uiteraard een onderscheid gemaakt worden tussen de officiële
lessen en de openbare lessen. Beide moeten echter wel bemenst worden.
Naar aanleiding van e.a. komen er een aantal opmerkingen en vragen.
Hr. Kuipers vraagt als digibeet naar de betekenis van w.w.w. en zet daarbij de eerste wankele
schreden op het internet.
Simon Jellema ziet als ideaal een industrie molen waarvan uit diverse poldermolens bediend
worden en memoreert daarbij Hr. Sierkstra in Witmarsum.
Rolf Dijkema vindt niet dat het expliciet een industrie molen hoeft te wezen ook een
poldermolen kan een middelpunt zijn.
Hiltsje Feenstra vindt dat een ploeg stimulerend kan werken. Het tegen deel bestaat ook er
zijn genoeg mensen die het heerlijk vinden om alleen op de molen te zijn, zoals Durk
Piersma opmerkt. Zoveel molens zoveel zinnen zou je kunnen zeggen.
Gerdien Wichers, als lid van de commissie, benadrukt dat het knelpunt ligt in de eerste 4
weken en vraagt om ieders medewerking.
Martin roept op om alle molens van Friesland op 9 april te laten draaien.
Hierna volgt een applaus voor de commissie.
Rondvraag
In de rondvraag meldt Gerben Wijnja een E-mail ontvangen te hebben van Harmannus Noot.
Hij kon niet aanwezig zijn maar meldt bezig te zijn met een kalender en vraagt of er mensen
zijn die hem willen verkopen. In de Utskoat komt een verhaal van een kunstenares uit
Makkinga ook hier handelt het om een kalender.
Laurens Feenstra vraagt het bestuur waarom zij niet Fries spreekt, waarna Frank onmiddellijk
over gaat op Fries.
Gert Kleinstra komt met de suggestie van bumperstikkers met de tekst
www.molenaarworden.nl. Ook lijkt het hem een goed idee om “slapende “molenaars in kaart
te brengen.
Dus als u ‘s nachts iets hoort in uw slaap niet gelijk slaan maar eerst vragen met fiere stem
“Ben jij dat Gert ?”
Niettemin toch een goede suggestie om deze mensen er weer bij te betrekken.
Hiltsje vertelt dat ze met het Swaentsje op dit moment niet kunnen draaien. Ze wil wel een
andere molen bemalen maar vraagt welke weg te bewandelen. Hierop wordt geantwoord dat
het draaioverzicht duidelijk laat zien welke molens stil staan. Sjerp de Jong zegt dat je verder
zelf initiatief moet nemen in deze. Sjerp vertelt over de Friese Molenaarsdag van 2005.
Deze is op 12 maart in de buurt van Sneek. Nader bericht volgt uiteraard.
De excursie gaat volgend voorjaar naar Overijssel met een gewaagd sprongetje naar
Duitsland. Komt allen!!! Hierna volgt de pauze met ruim voldoende bitterballen.
Lezing
Na de pauze een heel plezierige lezing van Leen Witteman. Diegene die er niet bij waren
hebben beslist wat gemist. Het is mij niet mogelijk om dat in een kort verslag weer te geven.
Volgend jaar kunt u het maar beter niet missen.

Na afloop bedankte de voorzitter iedereen voor hun komst en werden de laatste bitterballen
verorberd.

Jaarverslag secretariaat 2004
Een dynamisch jaar ligt achter ons. Na een stormachtig 2003 heeft het bestuur alles goed op
de rails staan. Het voorzitterschap is door Frank Terpstra overgenomen van Gjalt de Groot.
De vrijgekomen plaats is ingenomen door Martin Bakker, die in het najaar het secretariaat
heeft overgenomen van Jan Stolp, die verder aanblijft als algemeen bestuurslid.
Het afgelopen jaar werden naast de algemene ledenvergaderingen in voor- en najaar, een
aantal avondexcursies georganiseerd, die goed zijn bezocht.
De statuten – en huishoudelijk reglementwijzigingen zijn verwerkt en alle leden hebben
inmiddels een exemplaar ontvangen.
In het najaar heeft het GFM van de provincie een aanmerkelijke subsidie mogen ontvangen
in het kader van het project Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk. Deze subsidie
zal worden gebruikt tot het werven van nieuwe leerling-vrijwillig-molenaars.
Een daarvoor in het leven geroepen commissie is drukdoende in samenwerking met een
extern bureau e.e.a. gestalte te geven.
Ten behoeve van de voorlichting aan het publiek wordt nog een tijdelijke folder gebruikt,
maar deze zal in 2005 worden vervangen door een door deze commissie ontwikkeld
exemplaar.
In het afgelopen najaar heeft informatief overleg plaats gevonden tussen het GFM en het
GVM, afd. Friesland.
Van de Penningmeester GFM
Heel wat leden van het GFM betalen voor 1 april al hun contributie. Het zou mooi zijn als
veel andere leden dat ook gaan doen. Dat bespaart aanmerkelijk op de kosten. Want deze
leden hoef ik dan geen acceptgiro te sturen. Ook dit jaar is de contributie € 18,15. Je kunt de
contributie overmaken op rekening: Gild Fryske Mounders, Sneek. Rek.nr. 29.80.24.934
Een zestigtal leden hebben via het GFM een WA-plus verzekering afgesloten ad € 9,50.
Diegene die deze verzekering alsnog wil afsluiten kan op eerder genoemde rekening dit
bedrag overmaken zodat je prima bent verzekerd voor dit jaar.
Piet de Vries

Nieuwe Leden GFM
De volgende personen hebben zich opgegeven als GFM-lid en gaan
de opleiding tot vrijwillig molenaar volgen:
S. Koning
Noteboomstraat 2
8922 AJ
Leeuwarden
Tj. Kremer-Tichelaar Skilpaed 2
9035 AM
Dronrijp
H. van Stralen
S. Kloostermanstraat 18
9061 BE
Gytsjerk
B.H. Kuiken
De Hingst 14
8862 TZ
Harlingen
J. Louwes
Uithof 5
9873 RL
Gerkesklooster
GFM-molenaar:
M. de Jong
Estrikwurk
8711 KD
Workum

Met leedwezen maakt het bestuur van het Gild Fryske Mounders bekend dat zijn overleden
onze leden dhr. P.Zijsling – molenaar op de Babuustermolen en dhr. J.A.E. Kamerman –
donateur.
Het bestuur wenst de familieleden alle sterkte toe

(advertenties)

Excursie naar Gildehaus (D) en Overijssel
Zoals u al in het vorige nummer van de Utskoat hebt kunnen lezen, gaat de excursie dit jaar
op zaterdag 2 april naar Gildehaus en de provincie Overijssel. In Overijssel zullen we de
molens te Almelo, Usselo, Azelo en Rijssen een bezoekje brengen. De molen in Gildehaus
zullen we als tweede molen bezoeken. Opstapplaatsen zullen dit keer de parkeerplaats bij de
McDonalds te Goutum zijn (7.15 uur). En voor de meer “zuidelijker” georiënteerden onder
ons, zal de parkeerplaats van de McDonalds te Heerenveen een gepaste opstapplaats zijn
(7.45 uur).
Er heeft zich inmiddels al een grote groep enthousiastelingen voor de reis opgegeven, maar
de bus is nog niet helemaal gevuld. Graag zouden wij zien dat dat wel zou gebeuren. Hebt u
zich dus nog niet opgegeven, doe dat dan snel. Het kan nu nog.
Aanmelden voor deze excursie zal deze keer iets anders gaan dan de voorgaande keren. U
hoeft eerst nog geen geld over te maken. Een aantal dagen na de excursie krijgt u een
acceptgiro met het bepaalde bedrag erop in de bus die u vervolgens moet overmaken.
Hoeveel u gaat betalen, hangt helemaal af van het aantal mede-excursiegangers. Gaan er 39
of minder personen mee, dan betaalt u € 32,50. Gaan er tussen de 40 en 50 personen mee,
dan betaalt u € 26,50. Maar gaan er 50 deelnemers of meer mee, dan betaalt u slechts €
22,50. Dus, hoe meer geïnteresseerden er mee gaan, des te lager de prijs (!!!!!)
U kunt zich vanaf nu opgeven bij ondergetekende. Dat kan per e-mail, telefoon of gewoon
per brief:
E-mail: ruurdjakob@tiscali.nl
Telefoon: 0515 559454 / 06 28930890
Brief: R.J. Nauta, Noardein 80, 8625 TK Oppenhuizen
Als u zich per e-mail of brief opgeeft, krijgt u van mij een bevestiging dat de betreffende
mail of brief ook inderdaad is aangekomen. Vermeld overigens bij uw aanmelding wel even
uw volledige naam, adres, telefoonnummer en uw opstapplaats. De excursie is voor leden
GFM, GVM en donateurs van De Fryske Mole. Introducés van deze leden/donateurs mogen
ook mee.
JT+RJN

De buitengewoon boeiende molen van Rijssen is een van de te bezoeken molens.(foto GDW2004)

Babuurstermolen heeft een nieuwe molenaar
Tjerkwerd - Wat draaiden er op de zesde Friese molendag van 11 september jongstleden
veel molens in de provincie. Eentje ontbracht echter in het veelkleurige pallet van ons
molenpatrimonium: onze eigen Babuurstermolen. Nee, de molen was niet kapot. Het
gedwongen aan de ketting liggen had een andere oorzaak. Er was namelijk geen molenaar
meer voor deze karakteristieke wiekendrager van stichting De Fryske Mole die sinds de
Nationale Molendag van 5 mei 1990 de molen en het bijbehorende molenaarswoninkje in
eigendom heeft.
In de nacht van 10 op
11 december is oudmolenaar Pier Zijsling
overleden. Ongeveer
een jaar geleden was
hij nog samen met
collega-molenaar
Posthuma op de molen.
Meteen
daarna
openbaarde zich de
ongeneeslijke
ziekte
die een eind maakte
aan een arbeidzaam
leven.
Voor
z'n
verdiensten
op
muzikaal gebied werd
hij
koninklijk
onderscheiden. Voor
zijn molenwerk werd
hij eervol wel de
ambassadeur voor de
Friese waterschaps- en
molenwereld genoemd.
Nadat
molenaar
Koopmans
als
molenaar ophield nam
Pier
Zijsling
de
honneurs waar. Maar
hij deed meer dan dat.
In het molenhuisje
creëerde hij een heus
miniplanetarium.
Daarna kwam er steeds
meer wat uiteindelijk
leidde
tot
het
waterschapsmuseum 't
Polderhúske. Vlak voor zijn dood werd Zijsling nog op de hoogte gebracht van de aanstelling
van een nieuwe molenaar die ook zijn gedachtengoed in ere zal houden. Die gedachte zal
hem goed hebben gedaan. In alle rust is hij heengegaan.

De molen werd zaterdagmiddag 11 december met de kop naar de boerderij en het dorp
gekruid, waarna hij in de rouw gezet werd door molenaarszoon Jelle Zijsling en zijn zoon.
We spraken afgelopen najaar nog met molenaar Pier Zijsling in z’n woning aan de Gysbert
Japicxlaan in Bolsward. Hierbij een verslag daarvan.

In de herfst van 2003 troffen we Pier op de molen. Samen met Kees zat hij voor het kacheltje in ’t
Polderhúske. Buiten was het glûpende kâld. Pier was voor ’t laatst als molenaar op de pôle

Perfect koppel
“De mole stiet stil” ging het door het dorp langs de trekvaart tussen Bolsward en Workum.
Met verontrusting werd er gesproken over de Babuurstermolen die met het wiekenkruis in
ruststand , in het kruis, naar het westen gericht is. Symbolisch zou je kunnen zeggen: “de
mole hat de kont nei’t doarp keard.” Het zijn echter omstandigheden die ertoe hebben geleid
dat er niet meer gedraaid kán worden. Molenaar Zijlsing is al een jaar door ziekte aan huis
gebonden. Gezeten in de rolstoel blikt hij terug op de geweldige jaren die hij met de molen
heeft doorgebracht op de pôle. De laatste tien jaar waren samen met Kees Posthuma waarmee
hij het prima kon vinden. “Wy wienen in perfekt koppel,” aldus Pier die het vertrek van
Posthuma al enige tijd zag aankomen. “Tegearre ha wy dêr in pracht tiid hân.” Talrijk waren
de (sterke) verhalen die over en weer gingen over de molen en het oude Tjerkwerd. Want
Kees was ooit werkzaam geweest bij de smid in ’t dorp, zodat hij aan het wel en wee ook de
nodige herinneringen had. Later kwam hij bij de Marechaussee en toen Kees na z’n werk bij
het Koninklijk Huis aan de koningin vertelde dat hij in z’n vrije tijd voortaan met een molen
zou gaan draaien, keek Hare Majesteit hem vol ongeloof aan. Kees was echter in de ban van
de molen en na zijn opleiding tot vrijwillig molenaar werd hij de vaste compagnon van Pier.
Een betere kon je je niet wensen. Pier: “Altyd like krekt en sekuer en …. in man fan de tiid.
Koest o sa op him oan.” Toch begonnen ook voor Kees Posthuma de jaren te tellen. Hij was
al eens in het ziekenhuis beland om gedotterd te worden en na het vertrek van Pier stond hij
er zo goed als alleen voor. Toch ging hij dat laatste jaar in z’n eentje nog stug door op de
woensdag- en zaterdagmiddagen, zodat het draaiende wiekenkruis een vertrouwde aanblik

vormde in het veld van Baburen met op de achtergrond de hoge windturbines van de
Stichting Windkracht Tien die voor de verenigingen in het dorp zo’n beetje als suikeroom
fungeert. Uit de opbrengsten worden namelijk jaarlijks gelden beschikbaar gesteld voor
allerlei zaken ten behoeven van het dorpsleven.
In de week voor de Friese Molendag leverde Kees Posthuma de sleutel bij Pier in. Daarmee
kwam voor hem het einde aan een tienjarig onbezoldigd dienstverband met stichting De
Fryske Mole. Maar eigenlijk was het beheer van de molen veel meer dan alleen het laten
draaien van de molen. In ons gesprek met Pier wordt nog eens benadrukt hoezeer beide
mannen een uniek stempel gedrukt hebben op een ogenschijnlijk ‘gewone’ windmolen.
De Babuurstermolen, uniek pareltje in windmolenland
Jarenlang publiceerde Pier Zijsling zijn “Prakkesaasjes achter it kruirêd” in dorpskrant ’t
Skieppesturtsje. Ludiek, soms wat kritisch, maar altijd opbouwend en met gevoel voor
humor. Er zijn niet veel (vrijwillige) molenaars die dat doen of deden, de uitzonderingen daar
gelaten. Nog unieker is de wijze waarop in het huisje een heel speciaal museum gestalte
kreeg.
“Dat is boartsjendewei ûntstien,” aldus Pier die in 1984 de oude mûnder Wiebren Koopmans
opvolgde. “It meallen allinne ferfeelde wat. De mûne rêde him wol en yn de tuskentiid begûn
ik wat te skilderen.” Het werden grote landkaarten die de tweeduizend jaar durende strijd
tegen het water in Fryslân in beeld brachten. Van het een kwam het ander, want het was
eigenlijk nooit af. Een officiële status van museum heeft het karakteristieke
molenaarswoninkje nooit gekregen, maar de mensen die van heinde en verre it Polderhúske
wisten te vinden, oordeelden buitengewoon lovend, getuige de in logboeken achtergelaten
indrukken. Vanuit de hele wereld wist men de molen met het witgeschilderde huisje te
vinden. “Minsken kamen soms ek mei fan alles en noch wat oansetten foar de
tentoanstelling” die in het jaar 2000 een absoluut hoogtepunt bereikte. “Ik koe fansels alles
ek wol brûke om myn ferhaal oer it rike ferline te fertellen.” En vertellen dat konden de beide
molenaars als de beste. Radio en tv-mensen weten ervan mee te praten. Een journalist had
een makkie wanneer hij/zij op de molepôle kwam voor een interview of reportage. Pier en
Kees praatten wel. Het was misschien nog wel het moeilijkst om ze op tijd af te remmen om
ook andere aspecten aandacht te geven.
Bijzondere eend in de molenbijt
Temidden van alle andere Friese poldermolens is De Babuurstermolen een bijzondere eend in
de bijt. Dat komt vooral vanwege z’n met pannen gedekt achtkant. Je komt dat op een molen
alleen nog tegen bij de spinnekoppen, maar achtkante molens zijn met planken of riet gedekt.
We vragen Pier wat hij nou eigenlijk zo bijzonder aan de molen vindt. Na even denken:
”Pake hat fansels it wetterskip mei oprjochte.” Dat gebeurde op 24 februari 1879 in
samenwerking met J. Binkes, P. de Jong, H. Boersma en Y. Galama. Pake Reinder Hanzes
Zijsling werd de eerste voorzitter. Op 30 november 1882 kwam de molen officieel in
gebruik.
“Mar it echte meallen mei de mole, dat fûn ik it aldermoaist. Dat wie yn de tiid doe’t ik
Koopmans opfolge. Doe wie it meallen nuttich foar de wetterstân.”
Toen de bemaling werd overgenomen kwam er een andere nuttigheid voor in de plaats. De
educatieve kant van het molenbestaan kwam om de hoek kijken. En daar hadden het
waterschap en De Fryske Mole geen betere persoon voor kunnen vinden. Als “onbezoldigd
ambassadeur van de Friese Waterschappen” bracht hij velen de kennis van de geschiedenis
en het functioneren van de waterbeheersing in onze provincie bij. En dat deed hij met zelf
ontwikkelde materialen.

“Ik wie ek wol wat in útfiner. Ik die graach wat mei de hannen en koe min stil sitte. Doe’t
alles sa’n bytsje behongen wie, seach ik nei de solder en ja, dy wie noch leech.”
Zo ontstond het idee om een planetarium aan het plafond te construeren. Het verhaal kon
Zijlsing niet volledig genoeg zijn.
Bijzondere herinneringen
Pier kan ze nog wel opsommen: de vele buitenlandse bezoekers, de talrijke schoolkinderen,
de bijzondere gasten, Simmer 2000, de realisatie van het molenboekje over de Babuurster, de
installatie van de tonmolen, de fotoreportages bij trouwerijen, en last but nog least het bezoek
van de beide zonen van oud-molenaar Eade Bylsma.
“Dy Eade hat by ús arbeider west op ‘e pleats. En syn soan Auke letter ek.”
En dan komt er het verhaal over Bylsma z’n hondje. Het houden van dieren was door het
waterschapsbestuur verboden. Maar bij de sollicitatie van Eade werd duidelijk dat hij wel op
de molen wilde, maar dan moest z’n hondje ook welkom zijn. Afijn, de installatie als
molenaar vond plaats en het hondje kwam mee. Dat het houden van dieren zo z’n
beperkingen kende, ondervond Eade later: het hondje werd door de draaiende wieken
gegrepen en was op slag dood. De familie emigreerde naar Amerika. Toen de zonen op
zekere dag terugkeerden stond ook een bezoek aan de molen op het programma. “Wat wienen
dy mannen bliid dat se wer op ‘e molepôle wienen. In gouden dei, ek foar my, om’t ik se dat
biede koe.”
Daar gaat het Pier ook vooral om: de mensen iets kunnen bieden. Als klein jongetje knutselde
hij al een molen in elkaar naar het model van de Babuurster. “Mei in skroef en al en dy
mealde echt wetter op ‘ e feart. Man wat wie dat moai. De laaipannen makke ik nei fan swilk.
Ik knipte se út en spikere se fêst op it achtkant, krekt echt.”
Het zijn stuk voor stuk herinneringen die gekoesterd worden als dierbaar aandenken. Nu is
dan het moment in het leven aangebroken waarbij de “altyd warbere hannen” gedwongen
rust hebben. En dat doet best wel zeer. Gelukkig ondervindt hij verder geen nare gevolgen
van de ziekte. Pijn heeft hij gelukkig niet, het eten smaakt nog voortreffelijk en hij slaapt ook
prima.
Pier zou het geweldig vinden als er weer een vrijwillig molenaar op de molen komt. Liefst
eentje die ook zijn gedachtengoed kan uitdragen.
En die persoon is met ingang
van het nieuwe jaar aangesteld
door De Fryske Mole. Op 2
januari was Henk Kuipers,
links op de foto, op de molen
op de molen om geïnformeerd
te worden over het museale
gedeelte van het Polderhúske.
Kees Posthuma (midden) legt
alles uit, terwijl Jelle Zijsling,
de zoon van de overleden
molenaar,
met
aandacht
toekijkt. Hij is blij dat er in de
persoon van Kuipers iemand
het vangtouw heeft overgenomen die ook het gedachtengoed van zijn vader in ere houdt.
Gerben D. Wijnja

Portret (2)
Victor: zomaar een poldermolen?
In deze aflevering wordt een ‘standaard’ Friese achtkante
bovenkruier die is ingericht als poldermolen beschreven. Niet
veel bijzonders te ontdekken, zult u misschien denken. Maar
evenals in de eerste aflevering, worden de omgevingsfactoren
ook bekeken. Een analyse van de vroegere omstandigheden,
die de molen hebben gevormd tot wat hij nu precies is, is van
cruciaal belang voor een objectieve waardestelling. Zomaar
een molen die is opgebouwd uit de welbekende
(standaard)onderdelen die we als molenaar allemaal hebben
geleerd te benoemen is inderdaad niet bijzonder. Daarvoor
kun je ook naar de Keukenhofmolen. De specifieke
cultuurhistorische waarden van een molenobject worden altijd
bepaald door de exacte gebeurtenissen die daar hebben
plaatsgevonden en het historische materiaal dat resteert en daarover vertelt. Zo beschouwd is de
Victor te Wânswert van Stichting De Fryske Mole helemaal geen ‘standaard’ poldermolen, maar een
uniek cultuurmonument. Ook de Victor is een molen welke in zijn huidige staat de uitkomst is van
een reeks van plaatselijke ontwikkelingen. De tot motorgemaal getransformeerde Slagdijkstermolen
was dat ook al. Door de loop van de geschiedenis is het eindstadium voor beide gevallen echter totaal
verschillend. Juist die onderliggende dynamiek maakt het kijken naar historische molenobjecten, hun
omgeving en hun geschiedenis nu zo interessant.

Als reminder een panorama van het karakteristieke en waardevolle Friese cultuurlandschap nabij
Finkum. De tot motorgemaal getransformeerde Slagdijkstermolen (DU nr. 113) vertelt een boeiend
en zeldzaam verhaal over de waterstaatkundige en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in de
tijd. Links staat de Balkendstermolen en rechts een moderne energiemolen. Drie totaal verschillende
molenobjecten, die in hun hoedanigheid ieder een exponent zijn van hun tijd.
Omgeving en voorgeschiedenis
De molen ligt ten zuiden van het gave
terpdorp Wânswert. De – voorzover
bekend is – 13de eeuwse kerk met
stevige
toren
domineert
het
dorpssilhouet dat verder bestaat uit
kleinschalige bebouwing en een enkele
boerderij. Vanzelfsprekend heeft de
eeuwenoude
kerk
verschillende
wijzigingen
en
vernieuwingen
ondergaan, denk ook aan de religieuze
veranderingen gedurende de eeuwen.
Maar de kerk is nooit in zijn geheel
afgebroken. Bijzonder is de ommuurde
begraafplaats. Kerk en omliggende
begraafplaats liggen op de dorpsterp. Zij

vormen met de molen en het witte molenaarsverblijf het karakteristieke beeld achterop deze Utskoat.
Bij een bezoek kan o.a. worden geparkeerd bij de voormalige school. Het gebouw doet nu dienst als
dorpshuis met de veelzeggende naam Eldorado. Het is de moeite waard de tijd te nemen alvorens naar
de molen te lopen. Na een rondje door de mooie dorpskern is het bewandelen van het betonnen paadje
door de weilanden dat langs Victor leidt een belevenis op zich. Het lijkt op het omslag van dit blad
overigens alsof molen en kerkdorp altijd gezamenlijk het open landschap hebben aangekleed. Maar
niets is minder waar. De stokoude kerk is niet alleen getuige geweest van het verschijnen van molen
Victor in 1867. Het kerkgebouw heeft ook de komst èn de afbraak van voorgangers van de huidige
molen meegemaakt.
De polder
Victor
bemaalde
voorheen
de
Wanswerderpolder, welke in het jaar van de
bouw van de molen is opgericht. Deze
polder was 480 hectare groot. Het eerste
polderbestuur kreeg van de ingelanden de
opdracht een molen op te richten en de
nodige dijken, watergangen en duikers aan
te leggen. Alle kosten zijn in maart 1868
door middel van een klasse-indeling
verdeeld over de grondeigenaren in de
polder. Het land werd ingedeeld in zeven
klassen. Voor het laagst gelegen land moest
voor de afwatering 145 cent per hectare per
jaar worden betaald. Het hoogst gelegen
land vergde een afdracht van 35 cent per hectare per jaar. Het bepalen van de tarieven moest
onafhankelijk en deskundig gebeuren. Een comité bestaande uit twee boeren van buiten de polder, de
molenmaker en de dorpsschoolmeester van Wânswert – hij kon immers goed rekenen (!) – maakte
de eerste indeling. Dat de molenmaker tot deze commissie behoorde, geeft al aan dat zijn status hoger
was dan die van normale arbeider. Na zeven jaar mocht een grondeigenaar een herwaardering
aanvragen.
In de inleiding is genoemd, dat de huidige Victor de uitkomst is van een reeks van plaatselijke
ontwikkelingen. Dat begon al vóór de bouw van de molen. De molen en de polder zijn in 1867
opgericht ter vervanging van zes weidemolentjes en drie paaltjaskers die waarschijnlijk het eigendom
waren van individuele boeren die tot dan toe onafhankelijk de eigen poldertjes droog hielden.
Stel je trouwens eens voor wat het zou betekenen als hier de oude-wijvenmolen ongedressuurd zou
worden losgelaten….
Niet alleen de aanwezige kap en inrichting (zie Portret 1) moeten dan worden afgevoerd, maar Victor,
welke als organisatorische en technische innovatie negen kleine molens het bestaan heeft gekost, kan
dan in zijn geheel worden afgebroken, de molenader moet worden gedempt en de negen molentjes
moeten worden herbouwd!
Bijgebouw
Ten noordwesten van de molen staat op de
molenpôle een zeer zeldzaam molenaarsverblijf,
dat door toepassing van het materiaal beton in een
later stadium bij de molen moet zijn gebouwd.
Ook bij poldermolen De Eendracht te Kimswerd
staat een dergelijk bouwsel. Het betonnen
molenaarsverblijf is voorzien van een houten
zadeldak dat is gedekt met dakpannen. De muren
zijn gewit met een zwarte plint. Het
molenaarsverblijf is voorzien van een schoorsteen
en een stookgelegenheid. In de loop der jaren is

het onderkomen wel erg scheef gezakt. Desalniettemin is het bouwwerk uit onbekend bouwjaar in
gave toestand bewaard gebleven en van waarde als wezenlijk onderdeel van de geschiedenis van
molen Victor.
De voormalige dorpsschool doet
inmiddels dienst als dorpshuis
Eldorado.
De
dorpsschoolmeester
van
Wânswert hoeft geen klasseindelingen meer te bepalen en is
al lang uit zijn ambt ontheven.
Maar het molenaarsverblijf heeft
een nieuwe functie gekregen als
leslokaal
voor
leerlingmolenaars. Op de foto van 15
januari j.l. links Hinne van
Stralen,
daarachter
Jippe
Braaksma en rechts leermeester
Sjerp de Jong.

De molen
In de inleiding is genoemd, dat de huidige Victor de uitkomst is van een reeks van plaatselijke
ontwikkelingen. Het betreft in tweede instantie de ontwikkelingen die plaatsvonden in de periode
waarin de molen dienst deed als polderbemaling. De molen is als ware een driedimensionaal
geschiedenisboek dat bestaat uit zichtbare hoofdlagen, maar bevat ook zeer detaillistische gegevens.
Eerst het gevlucht. Voor de restauratie in 1977 is de molen met zelfzwichting uitgerust geweest. Het
is niet bekend vanaf wanneer dit type gevlucht aanwezig is geweest. Het is mogelijk dat dit een tijdje
na de bouw als verbetering is aangebracht. Om één of ander reden is in 1977 gekozen voor het OudHollandse wieksysteem.
Een andere duidelijke ontwikkeling is de latere inbouw van
een Lister dieselmotor van 22 PK. De motor is nog aanwezig,
evenals diverse werktuigbouwkundige onderdelen van de
vroegere gecombineerde aandrijving op zowel windkracht als
op de dieselmotor, zoals de stalen donsbalk met wervel op
betonconstructie waarmee de koningsspil eenvoudig uit het
werk kan worden gezet. Een bijzondere antiquiteit is het
resterende fragment van de elektravoeding voor de vroegere
startmotor van de Listermotor. In de periode waarin
gecombineerde motor- en windbemalingen opkwamen zijn
door die ontwikkeling veel molens gespaard gebleven.
Soms is de geschiedenis heel letterlijk afleesbaar.
Denk aan historische inscripties. In molen Victor
zijn ze royaal aanwezig. Voor ons zijn het op het
eerste gezicht vaak nietszeggende detailgegevens.
Maar achter de initialen en namen gaan hele
levensverhalen en daarmee tevens de culturele
biografie van de molen schuil. Genealogen
doorspitten doorgaans complete archieven op zoek
naar de levensloop van hun voorouders. Wellicht
houdt het molenerfgoed als onbekende bron voor
hen nog belangrijke gegevens geheim.

Het twee bintlagen tellende achtkant laat op de eerste zolder
velden zien met in elkaar gevlochten veldkruizen. De
kistramen omvatten roederaampjes met diagonaal gekruiste
roeden. Het achtkant ziet er gaaf uit en draagt de al genoemde
inscripties. In De Utskoat 109 is het afwijkende rollenkruiwerk
al afgebeeld en beschreven op pagina 25. Komen we
vervolgens in de kap van de molen, dan valt de
spanconstructie op die over de voeghouten is aangebracht.
Deze constructie komt als latere versteviging voor de immer
dompende uiteinden van de voeghouten in veel meer
molenkappen voor, maar is zoals uitgevoerd in Victor wel
bijzonder. De metalen trekstangen met wartels zijn over twee
houten ‘portalen’ gespannen. Aan het materiaal van de houten
portalen, één voor en één achter het asrad, valt af te lezen dat
ze er al een tijdje zitten. De vroegere zelfzwichting heeft een
doorboorde as achtergelaten. Verder resteert hier niet veel
meer van.
Victor: zomaar een poldermolen?
Het antwoord is nee! Zoals in de inleiding al is genoemd, de huidige Victor is de uitkomst van een
reeks van plaatselijke ontwikkelingen. Die geschiedenis is nog goed afleesbaar. Wel moet worden
aangemerkt, dat van de vroegere zelfzwichting weinig resteert. De útskoat is momenteel deels
ingestort. Algemeen geldt, dat het ‘monumentale hart’ van het cultuurmonument lang kan worden
geconserveerd, zolang een molen door effectief onderhoud maar goed water- en winddicht wordt
gehouden. Hierbij is ook de inzet van de vrijwillig molenaar als beheerder onontbeerlijk. Victor is
verder van bijzondere waarde door de omgevingsfactoren: het zeldzame molenaarsverblijf en de
oorspronkelijke omgeving met op de achtergrond het gave terpdorp Wânswert.

Bronnen:





‘Friese Molens’, 1995, molennummer 22, pagina 145.
http://www.vvvdokkum.nl/frame.htm (info kerk en dorp)
http://www.wanswerd.tk/ (info kerk en dorp)
Folder molen Victor, S. de Jong (info polder)
Tekst en foto’s: Frank Terpstra

Roustânen op de mûne
By de jierlikse (kryst)gearkomste fan de Fryske Mole mei de mûnders wie ek de fraach oer
de rou op de mûne. Wat breder wie de diskusje op it `molenprikbord`
Hjirûnder in oantal hânfetten. It is altyd in saak fan smaak fan de mûnder sels. Ek sil it net sa
wêze dat wy presys direkt de mûne yn de rou sette, mar mear de earste kear dat wy by de
mûne binne. Ek hoecht de mûnder net in fersyk fan de eigner ôf te wachtsjen.
Wy kinne de rou ferdiele yn algemiene rou, rou troch in relaasje mei de mûne(-wrâld) en rou
troch de persoanlike relaasjes fan de mûnder. Dêrneist kin troch de lizzing fan de mûne (ticht
by in begraafplak of tsjerke) ek foar oaren oan de rou tocht wurdt. Ik besykje foar eltse
sitewaasje in foarbyld te jaan, oangeande myn ûnderfinings op de Victor te Wânswert.
De algemiene rou is oer de perioade dat er nasjonale rou ôfkundige wurdt. Yn it de lêste
oardel jier ha wy der genôch fan hân, mei it ferstjerren fan leden fan it keninklik hûs. Faak is
dat fan de dei fan ferstjerren oant de dei fan beïerdiging ta. Mar it kin ek yn ferbân mei in
ramp wêze. Ik hâld hjirby sels as kritearium oan: it ôfkundigjen fan nasjonale rou.
Rou fanwege de mûne is omt in persoan dy’t in relaasje hat of hie mei de mûne ferstoarn is.
Wy kinne tinke oan de boer dy tichtby de mûne wennet, in âldmûnder, in kollegamûnder
(neistlizzende mûne), de mûnemakker, mar ek in (âld-)bestjoerslid fan de stifting der’t de
mûne ta heart.
Rou fan de persoanlike sitewaasje is de rou yn de eigen famylje. Ek deryn spylje de
gefoelens fan de mûnder in rol.
De Victor leit mei it útsjoch op de tsjerke en it hôf deromhinne. As ik op in sneontemiddei in
begraffenis op it hôf seach, dan sette ik op it momint fan it kommen fan de stoet de mûne yn
de roustân stil, en naam dan it ûnderste boerd dêrút. Sa lang as de plechtichheid duorre,
wachte ik mei meallen en dan, as de minsken fan it hôf fuortrûnen, mealde ik fierder mei ien
boerd derút. In soarte “missing wing”.
Ik tink dat dit mear by net-mûnders oansprekt dan in roustân. Dy witte faak net wat in
roustân is.
Sjerp de Jong

De SPIL fan De Jager
Nei in soad oeren allinne op myn mûne draaid / mealle te hawwen, fyn ik t altyd hearlik
om wer ris mei nei De Jager te gean, dêr’t meardere minsken op ‘e mûne binne. Ek fyn
ik it hieltyd wer o sa nijsgjirrich hoe’t dy mei elkoar omgeane. Sa’n mienskip as fan De
Jager – is der eins in baas?
Ik sjoch ferskate rollen: de ien is meast de rûnlieder foar de besikers, de oar slipet altyd de
seagen en ek liket altyd deselde der earst te wezen om de boel te smarren, op é wyn te
kroadzjen en op te tugen. En … der is ek altyd ien en deselde dy’t foar de kofje soarget. Hjir
op ‘e houtseachmûne is dat Wiebe.
Hy fersoarget it (middeis)iten en drinken (jawol, de moarns kofje, de middeis tee!) en regelet
in waarm plakje om te sitten (earne yn it Molenhuis – as der silers binne, en dat is in lang
seizoen, is it wolris ynskikke).

Wiebe (rjochts) en Jan yn aksje op de sleephelling. Foto Herman Schellenburg, Uitwellingerga.

Eins is Wiebe de spil fan dizze mienskip, want hy docht ek alderlei hântaasten op ‘e mûne
sels. Hy wit hiel goed wat der allegearre spilet, kin hearlik pleagje en wit prachtige fiten en
smoute ferhaaltsjes te fertellen yn syn moaie Snitser taaltsje. Mar oer himsels praat er net
gau. Earst nei wat oantriuwen wol er wol eefkes sitten gean foar in fraachpetearke. En dan
kom ik einlings te witten hoe’t Wiebe eins op De Jager bedarre is en wat er der sa moai oan
fynt dat er der eltse sneon wer is en der sels ek wol op oare dagen hinne giet. Dit is syn
ferhaal:
“No, ik bin hjir kommen troch de silerij. Ik wie jierenlang ynstrukteur op de sylskoalle, doe
noch fan de stichting Zon en Vrijheid. Al myn wykeinen gongen der oan op. De mûne is der
gewoan by kommen: dy stie der slim fertuteaze by. Mar der kamen minsken dy’t him werom
hawwe woenen yn syn oarspronklike steat. Dat spruts my oan en sa waard ik op in stuit
ponghâlder fan dy kommisje. Sa rekke ik mear en mear by it projekt belutsen. Earst allinnich
yn ‘e winter, mar fanôf dat ik my te âld wurden fielde foar it sylynstrukteurskip, wie elts
wykein foar De Jager. En doe’t dy wer draaie koe, wie ik de earste mûnder!”
No laket Wiebe: “Nee hear, it wie benammen Freek Felkers dy’t de prachtige ‘herrijzenis’
fan De Jager mooglik makke. Letter gong dy nei de Stienzer Mûne en doe waard Jan
Coppens hjir diplomearremûnder, mei Jaap van Driel dy’t krekt as ik sylynstrukteur wie. Hy
folge doe de oplieding en helle syn mûndersdiploma. Nee, ik net. Foar my wie it genôch hjir
gewoan moai wat om te spanen. It sa mei elkoar oplûken en ompielen hjir op en om de mûne,
lukt my en hâldt my der by. Ik bin lang net in molegek: oare mûnen sizze my net folle. It
houtseagjen wol wer, mar e kit folk dat komt en giet! En ik kin hjir fan alles: sykje de post út,
hâld de boel wat yn ‘e gaten op it Molenhuis, help de mannen wat, begelied wolris in groep.
No, en dan de boek hjir ris wat opfleurje of der ris wat delbêdzje, dat fyn ikmoai! Fansels
laket Wiebe wat as ik sis dat sokke minsken unyk binne. Mar it is wol sa: mei troch syn
oanwêzich wezen kin De Jager eltsje sneon iepen en gastfrij wêze!
Hiltjse Feenstra

Kort Fries Molennieuws
Theaterproject LUW
“Wij hebben lang geleden contact gehad over het theaterproject LUW, dat de molen als
thema had en ook plaatsvond bij windmolens. Het project was erg leuk, maar is destijds maar
ten dele geslaagd, omdat de voorbereidingstijd voor de meeste molenaars te kort bleek. Wel
hebben we gespeeld bij een zelfgebouwde molen tijdens het Oerolfestival en vervolgens bij
de molens van Eenrum en Haren. “
Dit schrijft Judith Oost van Barrevoet die dit jaar het project ook dolgraag bij Friese molens
zou willen laten afspelen. Het project werd gesubsidieerd door het Fonds voor de
Podiumkunsten en de Provinsje Fryslân. Op dit moment is men bezig een vervolg op het
project te organiseren, zodat alsnog een groot aantal molens bezocht kunnen worden.
Judith: “Begin september stuurden we een mailtje naar diverse molens in Nederland, waarop
er inmiddels 25 positieve reacties zijn binnen gekomen. We zijn die molens nu allemaal aan
het bezoeken en maken afspraken met de molenaars. Verder hebben we een groot aantal
subsidieaanvragen gedaan, want dat blijkt wel noodzakelijk voor dit project. Zowel de
molenaars als wij hebben o.h.a. weinig geld, dus het moet ergens anders vandaan komen. De
Provinsje Fryslân heeft inmiddels al een kleine bijdrage geleverd in de voorbereidingskosten,
maar tot ons grote verdriet: er heeft nog geen Friese molen gereageerd!”
Dit kan diverse oorzaken hebben, want mogelijk is er ook iets mis gegaan. In ieder geval zijn
de mensen van Barrevoet op zoek naar molens en molenaars die interesse hebben voor het
project.
Dolgraag zouden ze in Koudum en Sloten willen spelen. Volgens informatie waren beide
molens destijds erg enthousiast en was het slechts tijdgebrek waardoor het toen is
overgegaan. Echter, heeft u een geschikte locatie bij de molen ook wat betreft de
publieksplaatsing en lijkt het u leuk mee te werken, neem dan contact op met Cie. Barrevoet,
Judith Oost. Postbus 343 8890 AA, Terschelling Midsland 06-50286723 of e-mail
barrevoet@yahoo.com
Molen De Vlijt krijgt uitbouw
De Koudumer spinnekop-korenmolen op stelling krijgt in de loop van dit jaar een uitbouw
waarvoor de vergunning binnen is. Daarmee benadert de molen weer de contouren van zijn
voorganger. Bij de realisatie van dit plan krijgt de molenstichting van Nijefurd hulp van de
"Actieve Vrienden" van de molen. Diezelfde groep zorgde in de afgelopen zomer ook al voor
een nieuwe beschermlaag. Er werd geboend, gepoetst en geschilderd met als gevolg dat de
molen er weer als nieuw bij kwam te staan. Zodra de aanbouw gerealiseerd is hopen we het
in onze kolommen te kunnen laten zien.
Het Zwaantje kan weer malen
Lange tijd heeft de poldermolen Het Zwaantje gedwongen aan de ketting gelegen i.v.m. een
in slechte staat verkerende damwand. Hierdoor spoelde grond weg wat tot verzakkingen
leidde. Eigenaar De Fryske Mole heeft het molenbouwbedrijf van Dijkstra uit Sloten
opdracht gegeven tot het klaren van deze klus. Ons redactielid en vrijwillig molenaar Hiltje
Feenstra heeft inmiddels weer met voldoening met de molen kunnen malen.
Windlust Wolvega in de problemen
Minder voorspoedig vergaat het de grote, monumentale korenmolen Windlust in Wolvega.
Molenaar Klaas Lenstra werd genoodzaakt de molen voorlopig aan de ketting te leggen. Al
jaren zijn er problemen met de bonte knaagkever die ongestoord z’n verwoestende werk blijft
verrichten in de kap van de molen. Ook de staart kent om dezelfde reden problemen. Zo werd

onlangs een ijzeren stang dwars door de 40 centimeter dikke staartbalk getrokken. Lenstra
vreest dat bij het draaien met de molen de wieken naar beneden kunnen storten. Met name
wanneer er gevangen moet worden is dit denkbeeldig. Geldgebrek is er de oorzaak van dat de
problemen nog niet verholpen zijn. We hopen spoedig beter nieuws over deze prachtige
molen te kunnen melden.
Herstelplan voor molen Ureterp leidt tot woonhuis voor gehandicapten
De oude molen, waarin ooit graan tot meel werd vermalen voor de
bakkers en boeren, zal worden omgebouwd tot een thuis voor
verstandelijk gehandicapten.

Naast de molen komt een nieuw wooncomplex en ook de tegenover de voormalige
windmolen gelegen Rabobank wordt verbouwd. Daarmee zijn plannen van de baan om de
molen in z’n oude gedaante terug te laten keren. Het is zelfs nog niet zeker of de molen wel
blijft staan. Wel zal in geval van sloop de vorm van de molenromp terugkeren in het gehele
aanzien. Een en ander betekent dat aan de Mounestrjitte straks het eerste Kort Verblijfhuis
voor verstandelijk gehandicapten in het noorden van Nederland ontstaat.

Friese Molendag
Ook dit jaar organiseren we weer een Friese Molendag, en wel op zaterdag 10
september. Jullie krijgen daarover natuurlijk weer informatie en in de laatste fase
de speciale molendagkrant en het affiche.
We zijn blij dat er elk jaar weer een groot aantal molens draait, al blijkt er steeds
een aantal te zijn waarvan we dat niet weten, en dus ook niet kunnen vermelden in de
publiciteit.
En…..voor de opmaak van de krant en de website zijn we steeds op zoek naar foto’s van
onder zeil staande en draaiende molens, het liefst tegen een fraaie wolkenlucht. Dan barst de
activiteit soms van het beeld af. Dus….als je info of foto’s hebt, laat dat graag even weten.
Verder hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat het voor een kleine groep als de onze ( 3
personen) ondoenlijk is om de affiches en de kranten zelf op optimale wijze te verspreiden:
wij kennen niet alle plaatsen waar affiches te verspreiden zijn en kunnen daar ook niet overal
zelf langsrijden om ze op te hangen. Ook kunnen wij niet op elke geschikte plaats de kranten
neerleggen. We gaan dus op zoek naar jullie en hopen een flinke groep molenaars bereid te
vinden juist die fijn-verspreiding in de directe omgeving te willen verzorgen. Wij willen een
basisnetwerk realiseren van verzamelpunten ( op gemeenteniveau?) bij molenaars thuis en/of
op molens waar wij affiches en kranten kunnen neerleggen. Daar kunnen ze door anderen
opgehaald en verder verspreid worden zodat zoveel mogelijk publiek bereikt wordt. Wij gaan
zelf mensen benaderen maar natuurlijk kunt je jezelf ook aanmelden daarvoor. (Geurt van de
Weg 0566 601858 of gvdweg@tiscali.nl ) Ook zoeken we nog steeds uitbreiding voor onze
werkgroep. website: members.lycos.nl/friesemolendag.
Jan Coppens, Henk Kats, Geurt van de Weg

De Hoop te Holwerd: een “hoop” reacties
Na het verschijnen van De Utskoat nr. 116, dec. 2004, bereikten mij verschillende
reacties van lezers. De meeste betroffen de advertentie van 1839 waarbij door mij de
verwondering werd uitgesproken over “niet kloppende maten van de lengte van een el
ten opzichte van de meter”.
Inderdaad is de el vanouds 69 cm lang. Echter in de Franse Tijd werden alle maten en
gewichten op Franse leest geschoeid en bij Besluit van 29 maart 1817 werd in het Staatsblad
nog eens vastgesteld dat:
“Art. 1. Overeenkomstig het voorgeschrevene bij de wet van den 21sten Augustus 1816, den
naam van elle (aune) voor de eenheid der lengtemaat, bij art. 6 derzelve wet verordend en
bekend onder den systematischen naam van metre.
Art. 2. Voor onderdeelen van die lengtemaat of elle, de namen van:
Palm voor het tiende gedeelte (decimêtre)
Duim voor het honderdste gedeelte (centimêtre)
Streep voor het duizendste (millimêtre)
Art. 3. Voor veelvouden der elle:
Roede voor het tienvoud (décamêtre)
Mijl voor het duizendvoud (kilomêtre)”
Ook oppervlakte- en kubieke maten, als bunders en liters, worden dan vastgelegd met als
uitgangspunt steeds de elle = meter !!!
Goed om te weten bij onderzoek waarbij maten en gewichten een rol spelen (het betreffende
stuk zelf is 5 blz. lang!)
Een tweede reactie betrof de potroeden van de molen. Van Willem Entrop en Popke
Timmermans kreeg ik de volgende reactie:
De volgende gegevens van potroeden zijn bekend:
Potroede 2278. Besteld op 5 juni 1913 door molenaar H.Hoeksema te Holwerd. Binnenroede
uitgevoerd voor zelfzwichting. Lengte 23,15 m. Gebroken in april 1934.
Potroede 2718. Besteld op 15 april 1934 door molenaar H.Hoeksema te Holwerd, ter
vervanging van de gebroken nr.2278. Binnenroede uitgevoerd voor zelfzwichting. Lengte
23,15 m. Op de roede 15 jaar garantie. Deze roede is inmiddels vervangen door een Buurmaroede nr.301 uit 1994 met een lengte van 23,65 m.
Potroede 2626. Besteld op 6 juli 1928 door molenmaker Arn. Ernst uit Birdaard. Buitenroede
uitgevoerd voor zelfzwichting. Lengte 23,20 m.
Deze roede is inmiddels vervangen door een Buurma-roede nr.300 uit 1994 met een lengte
van 23,65 m.
De roede-geschiedenis van deze molen is ook te vinden op http://www.molendatabase.nl.
Mogelijk wijkt hierin de opgegeven lengte van de Pot-roeden iets af van het bovenstaande.
Bovenstaande gegevens komen uit het bij de Stichting Molendocumentatie te Amsterdam
aanwezige Pot-archief.
De derde reactie betrof de afgedrukte foto’s. Popke Timmermans wist nog enkele
gegevens te noemen.
Foto op blz. 30: Deze ansichtkaart is van ca 1915. Links molenaar Hoeksema sr. met fiets in
de hand
Foto op blz. 34 is van aug. 1944
Met dank voor de vele reacties,
R.Tolsma.

Uit de Knipseldoos (60)
We gaan door met onze eigen rubriek. Maar we gaan ook terug en wel naar een oude
aflevering om fouten recht te zetten. Onze lezer, de heer Wubbo Westerdijk, als vrijwilliger
verbonden aan het Museum Willem van Haren in Heerenveen, tevens actief lid van de
Werkgroep Oud-Heerenveen, ontdekte fouten in mijn artikel (nr. 34). Hij publiceerde n.a.v.
mijn artikel een en ander in De Veenbrief. Dit blad is een uitgave van de historische
werkgroep die zich bezig houdt met de geschiedenis van Heerenveen e.o. In het
winterhalfjaar houdt ze elke maand een lezing en zes keer per jaar verschijnt het contactblad.
Aangezien de meeste Utskoatlezers dit blad niet kennen, laten we zijn reactie hieronder
volgen, ook al is mijn Knipseldoosverhaal van al weer tien jaar geleden. De foto van de
watermolen van Dove Auke hoort bij de moleninventarisatie van de Tweede Wereldoorlog
(1943). De foto is vermoedelijk al eerder gemaakt. We zeggen de heer Westerdijk dank voor
zijn aanvullende artikel dat in De Veenbrief 18e jrg. nr. 2 febr. 2004 stond. Tenslotte dank
aan Jan Hofstra uit Aalsmeer die de foto beschikbaar stelde voor publicatie. De foto is
oorspronkelijk gemaakt door de Heerenveense fotograaf Flip Weijert.
Heerenveen, nov. 2004.
Popke Timmermans

Watermolen van Dove Auke
door Wibbo Westerdijk

De Leeuwarder Courant van 26 juni 1954 bevatte deze foto en had daarbij een illustratieve
tekst gezet.
"Molenmisère in Heerenveen" was de titel, terwijl de tekst luidde: "Dit had een plaatje
kunnen zijn voor een fotopagina of als blikvanger op een folder van Vreemdelingenverkeer:
op de voorgrond een dapper poldermolentje, zich spiegelend in een boerensloot, in de verte
een nijvere houtzaagmolen, waarvan de wieken maar al in het rond malen ……Helaas is de
werkelijkheid zoals die aan de Zuidwestzijde van Heerenveen te zien is, anders. Hier blikt

men van de ene op de andere ruïne en van het nieuwe leven, dat volgens een Duitse auteur uit
ruïnes pleegt te bloeien, valt Diets te ontdekken. Dat nieuwe leven is er wel aan deze zijde
van de sloot, want de fotograaf stond met zijn rug naar nieuwe woningen, die verrijzen of
verrezen zijn aan de Kempenaerssingel, waarlangs het slootje hierboven (de
Kempenaerswyk) eenmaal, volgens de plannen, een schilderachtige waterpartij zal vormen.
De dagen van deze houten "Muonts" zullen dan ook wel geteld zijn, vooral als men weet, dat
tussen de wijk en de spoorlijn een groot "eiland" komt, waar allerlei typen huizen zullen
verrijzen en zelfs een volkstuincomplex is geprojecteerd. In zo'n nieuwe buurt kan men zo'n
oud molentje niet meer gebruiken, al moet het ons van het hart, dat men het de laatste jaren
toch wel erg aan zijn lot heeft overgelaten. Is het niet beter, als men het toch niet wil
bewaren, om het maar direct af te breken? Het is nu een ontsiering van de omgeving, zoals de
ontwiekte houtmolen aan de spoorlijn ook een weinig aanlokkelijk visitekaartje vormt, dat
Heerenveen de treinreizigers uit Zuidelijke richting presenteert. Molenvrienden vinden
molens mooi, als ze leven of tenminste goed onderhouden worden. Verminkte wiekendragers
(en die zijn er heus niet alleen in Heerenveen) kunnen beter maar radicaal worden
opgeruimd. Tjepkema's molen als monument laat Heerenveen gelukkig van een heel wat
betere kant zien." (Bron: Overgenomen uit 'De Utskoat' orgaan van de stichting 'De Fryske
Mole' en de vereniging 'Gild Fryske Mounders', 19e jaargang nr. 74, van juli 1994, bladzijde
30)
In de Rubriek "Uit de knipseldoos nr. 24 door Popke Timmermans" in diezelfde 'Utskoat'
situeert deze het molentje aan de Kempenaerswijk en voert als bewijsstuk een kaartje van
Eekhof uit 1854 aan. Met een pijltje geeft hij daar de locatie aan. Dat nu blijkt een ernstige
vergissing. Allereerst wordt een topografische vergissing begaan. Het aangegeven
watermolentje staat namelijk niet westelijk van de Kempenaerswijk, maar van een oostelijker
gelegen, naamloze wijk. Op de kadastrale minuutkaart van 1832 wordt dat molentje
aangegeven met het nummer 456 in sectie A. De wijk loopt noordelijk in de richting van de
Veenscheiding, versmalt wanneer het oostelijk langs het perceel A-399 en A-398 stroomt en
loopt dood tegen het Breedpad naast de tuin van de pastorie (later pand Hergarden).
De historische vergissing is ernstiger, want Andringa de Kempenaer wordt pas in 1845
eigenaar van het buiten 'Jagtlust' in Oudeschoot. In het Floreenkohier van Oudeschoot 1838
(SCO 1640) zijn mutaties in het grondbezit van de periode 18381848 geregistreerd. Bij
kohiernummer 21 staat: "De 11 Juli 1846. Bij onderhandsche koopacte d.d. 11-2-1845 zijn de
beide percelen onder dit nummer t.n.v. Jan Berends Wouters, in een perceel onder no. 19 en
20, benevens onder no. 22 van dit dorp verkocht en overgedragen aan Jhr. mr. Onno Reint
van Andringa de Kempenaer en Vrouwe Richtje Johanna van Andringa de Kempenaer
geboren Gosliga, echtelieden te Leeuwarden, zijnde deze percelen mede uitmakende het
vastgoed, en bekend ten kadaster, zodanig als bij no. 19 en 20 van dit dorp is omschreven.
Op deze nummers bezwaard met 2 floreen 4 stuivers."
De watermolen van 'Dove Auke' in het verlengde van de Badweg aan de Kempenaerswijk is
in het kadastrale dienstjaar 1887 gesticht op het kadastrale perceel Heerenveen, sectie A" no.
1803. Eigenaresse van her perceel weiland op de Konijnenpolle, waarop de watermolen werd
opgetrokken, was Francoise Ernestine Tuijmelaar, dochter van Cornelis Tjepko Tuijmelaar te
Heerenveen. Zij was sinds 1862 de echtgenote van Henri Francois Reinier Dubois,
zeepzieder te Hoorn, en door een scheiding in het dienstjaar 1886 eigenares geworden van
1.45.50 hectare weiland.
De stichting van de watermolen met erf, ter grootte van 2.40 are, betekende een splitsing van
het perceel. Het betekende ook de toewijzing van een nieuw kadastraal nummer A-1902. Het
restant - A-1901 - behield de kwalificatie weiland.

In het dienstjaar 1895 verkoopt Francoise Ernestine de watermolen met erf terug aan haar
moeder Elisabeth Theodora Hendrika Blom, die inmiddels sinds 1883 weduwe is van
Cornelis Tjepko Tuijmelaar. Zij behoudt het bezit tot het dienstjaar 1904.
Koop door het driemanschap Pieter Hendrik Kaars Sijpesteijn, koopman te Krommenie: Jan
Cornelis Laan, koopman te Bloemendaal en Pierre Joseph Ernst Lefebre, commissionair in
effecten, betekent vermoedelijk een speculatieve daad. In 1905 verkopen deze het bezit
alweer door. En wel aan Hendrik Andries Siebenga, houthandelaar te Bovenknijpe, voor een
derde, en Johannes Anskes Siebenga, houthandelaar te Benedenknijpe, voor een derde, en
twee kinderen, elk voor een zesde. In het dienstjaar 1914 volgt 'belastbaarstelling' van de
watermolen, welke tot dan toe buiten de belasting op gebouwde eigendommen is gebleven.
Het te betalen bedrag werd vastgesteld op fl.9,-. De Siebenga's blijven ruim twintig jaar in
het bezit van dit perceel en verkopen het dan aan Andries de Boer, veearts te Noordwolde.
Laat deze nu getrouwd zijn met Roelofje Siebenga, die in her dienstjaar 1947 het eigendom
als weduwe verwerft.
Is her te gewaagd te veronderstellen, dat de ons bekende Auke de Boer in het familieverband
van Andries de Boer en Roelofje Siebenga past?

Nogmaals het molentje met rechts een windmotor (coll. G.D.W.)

Kaartbeeld
Op het Spoorwegplan van 1866 komt het kad. nummer A-1125 voor. In 1887 werd her
nummer A-1902 toegekend, welke we ook nog aantreffen op de Waterleidingkaart van 1913.

Jong geleerd ………..

Tijdens de Friese Molendag van 2004 was Tjerk Pieter met zijn vader Edwin de Vries en
diens collega Tjeerd Spijksma o.a. bij De Volharding in Jislum geweest. Tjerk Pieter is 2
februari 6 jaar geworden. Toen zijn ouders hem vroegen, wat voor verjaardagsfeestje hij
wilde, was zijn antwoord resoluut: "Dan wol ik nei die Mûneman"; De Volharding dus. Een
telefoontje van Spijksma of zoiets mogelijk was, kon ik alleen maar beantwoorden met: Ja,
natuurlijk. Op zaterdag 5 februari om 13.30 uur kwam het gezelschap, Gerjanne, Manon,
Sanna en Tjerk Pieter (3e van links op de foto) en zijn jongere broertje Jelmar, Yde, Jacob
en Robin onder begeleiding van de ouders van Tjerk Pieter bij De Volharding.

Ook deze jonge mensen vooraf gewezen op de gevaren en regels op het molenerf en daarna
naar de molen. Behalve voor Tjerk Pieter was het voor iedereen de eerste keer, dat ze bij een
molen kwamen. Dan is er toch veel te zien. Wat kunnen er veel mensen in zo'n kleine molen.
De vijzel die het water naar boven brengt is dan toch wel een wonder en "vetcool". Waar
blijft dat water dan ? Het loopdek van de uitschoot eraf en dan zie je een groot gat onder de
molen en daar komt het water er weer uit. Vervolgens heeft iedereen nog één voor één op de
"smeerzolder" gekeken, wat voor de meesten toch wel eng was. Na al deze belevenissen nog
even met
een zakje
chips op
het
vijzeldek
zitten voor
de foto.
Misschien
zit er (over
een jaar of
tien) nog
een
nieuwe
molenaar
tussen.
Marten
Lootsma.

De molen van Oosternijkerk
door R.Tolsma
"In den avond van 23 november 1893, omstreeks 11 uur ontstond door eene onbekende
oorzaak brand in de rog- en pelmolen, eigen aan en gebruikt door Jacobus Roemers. De
molen is geheel uitgebrand. Enkele molenaarsgereedschappen en een beetje graan en
meel, zamen echter van weinig waarde zijn mede een prooi der vlammen geworden. De
roerende goederen waren niet tegen brand verzekerd. De molen was verzekerd bij de
onderlinge brandwaarborgmaatschappij "Oost- en Westdongeradeel" tegen f 4000,-.
Met behulp van de brandspuit te Nijkerk is de brand gebluscht en is het belendend
molenaarshuis voor brandschade bewaard gebleven. Persoonlijke ongelukken deden
zich niet voor en de orde werd niet verstoord" (1)
Deze brand, opgetekend uit een Gemeenteverslag van Oostdongeradeel, betekende het einde
van de korte maar roerige geschiedenis van de korenmolen te Oosternijkerk. Voor het jaar
1867 is nergens iets te vinden over een molen te Oosternijkerk (2). Wel werden er molens in
de directe omgeving van het dorp geplaatst in de 19e eeuw of waren er reeds eerder
korenmolens in deze dorpen aanwezig:
Metslawier (1836), Paesens (1861), Engwierum (1865), Lioessens (tot 1832), Anjum (reeds
in 1500), Ee (reeds in 1612), Nes (reeds in 1639). Zie de onder noot 2 genoemde bron.
Een eerste poging
In juli 1867 ontvangt het gemeentebestuur van Oostdongeradeel een bericht van
Gedeputeerde Staten van Friesland omtrent een verzoek van Wilhelmus Johannes Groenman
om in het dorp Oosternijkerk een rog- en pelmolen te mogen bouwen. (3) Groenman kwam
van Lutjegast uit Groningen en was ook daar al molenaar. Zijn wij tegenwoordig gewend aan
bemoeienissen van de overheid bij de totstandkoming van bouwwerken, ook in 1867 was dat
het geval. Een verzoek tot oprichting van een industriemolen moest worden gericht tot GS,
die verzocht de betreffende gemeente om haar mening te geven en tevens de omwonenden te
raadplegen. Daartoe worden op 5 augustus 1867 opgeroepen Sjouke Thomas Holwerda,
Hartman Dirks Hartmans en Lieuwe Wiggers Heerma. Zij zijn de toekomstige
dichtstbijzijnde buren van de op te richten korenmolen. "De opgeroepen personen verschenen
zijnde verklaarden eenparig, dat bij hen geene bedenkingen of bezwaren bestaan, tegen de
oprigting der rog- en pelmolen, hiervoren bedoeld…”. (3)
Het gemeentebestuur is hier content mee en bericht al op 8 augustus dat "bij ons geen
bezwaren tegen de oprigting van bedoelden molen bestaan, maar het ons integendeel
wenschelijk voorkomt, dat deze worde opgerigt, wijl daardoor in eene bestaande behoefte,
vooral met opzigt tot de inwoners van het nog al aanzienlijk dorp Nijkerk, zal worden
voorzien..."(4).
Een week later tekent GS in haar Resolutieboek op dat de vergunning aan Groenmans is
verleend. Er zijn twee voorwaarden aan de vergunning verbonden: de molen moet, op
verzoek van het gemeentebestuur, minstens 15 meter van de openbare weg af gebouwd
worden en de oprichting moet binnen een jaar geschieden anders vervalt deze vergunning.
Waarom Groenmans niet tot de bouw van de korenmolen is overgegaan is niet bekend, maar
hij is niet geslaagd in zijn opzet.
Er is toch wel iets bijzonders aan de hand met deze eerste poging. In de desbetreffende
stukken wordt steeds gesproken over de oprichting van de molen op perceel B 97 en dat
perceel was dichter naar het dorp toe gelegen dan het perceel waarop later wél een molen is
gebouwd. Het kaartje maakt een en ander voldoende duidelijk. Was Groenmans overgegaan
tot de bouw van een molen dat had deze dichter bij het dorp gestaan, tegenover de huizen aan

de huidige Mûnewei,
ongeveer ter hoogte
van
het
plaatsnaambordje. Op
deze plaats is een
aantal jaren geleden
een nieuwbouwplan
gerealiseerd.
1= B 97, plan
Groenmans
2= B 191, waar later
de korenmolen is
gerealiseerd

Tweede poging
Een tweede verzoek om in Oosternijkerk een korenmolen te mogen oprichten ontvangen GS
in februari 1871 van Kornelis Buining, ook al een Groninger (uit Niehove), maar wel bekend
in deze omgeving omdat zijn moeder in Nes was geboren. Zijn ouders woonden later in
Hantumhuizen. Als Buining op 10 februari toestemming krijgt, is hij al in het bezit van een
stuk land waarop de molen gebouwd kan worden. Hij heeft een stuk, groot 16 bij 54 meter,
van perceel B 191 gekocht van Abe Sybenga, boer te Oosternijkerk en later burgemeester
van Oostdongeradeel. Om het nieuwe perceel, waarop de korenmolen zal worden gebouwd,
moet een sloot van twee meter breed worden gegraven waarvan beide mannen elk de helft
van de kosten zullen betalen. De beschrijving in de koopakte past nog steeds op de
hedendaagse situatie. Buining moet voor het perceel f 500,- betalen. (5)
Hoewel Kornelis Buining vergunning heeft om een korenmolen te bouwen en per 1 mei 1871
de beschikking heeft over de benodigde grond gaat hij nog niet over tot de bouw van de
molen. Hij vraagt, net als zijn voorganger, toestemming aan de gemeente waarbij vooral de
afstand van de molen tot de weg voor hem van belang is. Hij doet dat op de volgende manier:
"...dat het hem zeer aangenaam zou zijn dat die afstand door U.E. vergadering wierde
bepaald;
dat hij verder gaarne op gemeld perceel eene huizinge wil bouwen, waarvoor hij mede,
zoover noodig, U.E. vergadering de toestemming vraagt;
dat hij ten slotte zoo vrij is op te merken dat hij de huizinge vóór de molen wil bouwen,
waarom de molen misschien wat minder ver van den weg kan blijven, wat hem bijzonder
aangenaam zou zijn...”. (6)
De afstand tot de weg wordt door de gemeente (14-11-1871) bepaald op 15 meter en dan kan
de bouw beginnen.
De eerste molenaar
Natuurlijk is met de bouw van deze korenmolen een behoorlijk bedrag gemoeid, een bedrag
dat Kornelis Buining niet zelf kan opbrengen. Hij leent daarom f 6000,- tegen een rente van
5% van Hiltje Jans Pel van Stroobos, weduwe van Lammert Sytzes van der Wal. Als
onderpand voor dit bedrag wordt gesteld een stuk land "..met de daarop in aanbouw zijnde

rog- en pelmolen en woonhuizinge, welke gebouwen ten kadaster niet afzonderlijk bekend
zijn”. (7)
De datum van deze akte, 8 mei 1872, is geheel in overeenstemming met het
Bevolkingsregister dat op 31 mei Kornelis Buining de molen laat bewonen. Een paar dagen
eerder was zijn moeder van Dokkum naar Oosternijkerk gekomen, waarschijnlijk om de
huishouding wat op poten te zetten aangezien Kornelis, al 30 jaar oud, niet getrouwd was.

Broer Jacob kwam vanaf Oldehove met Kornelis mee, terwijl andere broer Louw, 17 jaar
oud, met moeder mee was gekomen.
Helaas is van de molen geen bouwtekening of foto bewaard gebleven zodat niet precies
bekend is hoe de molen er heeft uit gezien. Aan te nemen is dat de molen grote gelijkenis zal
hebben vertoond met de molens te Engwierum en Paesens die immers in dezelfde tijd
gebouwd zijn. Wel blijkt uit een andere akte dat de f 6000,- die Kornelis Buining van
mevrouw Pel leende niet voldoende waren om een korenmolen met huis te bouwen. Het
bedrag komt ons eigenlijk hoog genoeg voor maar uit de inventaris, opgemaakt bij het
overlijden van moeder Aukje Heeringa te Hantumhuizen, waarheen ze drie maanden eerder
was verhuisd (ze woonde bij zoon Jacob Buining in: ze had in totaal zeven zonen en geen
enkele dochter), blijkt dat Kornelis ook nog eens f 6898,- van haar had geleend!(8) Daarmee
komt de totale bouwprijs ruim boven de f 12.000,- te liggen al is niet precies bekend wat
Kornelis met het van zijn moeder geleende geld heeft gedaan. Toch kan gevoegelijk worden
aangenomen dat hij het grootste deel voor de bouw van molen en molenaarshuis heeft
gebruikt, gezien ook de hierna te noemen eerste verkoop van de molen.
Nadat zijn moeder en beide
broers de molen hebben
verlaten haalt Kornelis in
1874 een molenaarsknecht
aan en vraagt hij in een
advertentie vraagt om een
"Meid-Huishoudster
of
Weduwe zonder kinderen"
De huishoudster is niet in
de
bevolkingsregisters
aangetroffen
maar
de
molenaarsknecht
wel.
Berend Roeters, geboren te
Lutjegast maar afkomstig
van Dokkum, is een jaar
lang knecht op de molen te
Oosternijkerk voor hij in

juli 1875 naar Munnikezijl gaat. Kornelis Buining is dan ook al van de molen af: hij gaat naar
Haren in Groningen. Het is een wat vreemde periode in het nog jonge bestaan van de molen
omdat de volgende molenaar, Doede Buining, een andere broer van Kornelis, pas in januari
1876 vanuit Zuidhorn op de molen in Oosternijkerk terecht komt. Zou de molen een half jaar
hebben stilgestaan, zou een collega-molenaar tijdelijk het werk hebben overgenomen? We
weten het niet, maar misschien heeft de advertentie er mee te maken.
Het vreemde bij deze zaak is dat de bevolkingsregisters het vertrek van Kornelis Buining in
april 1875 aangeven terwijl twee andere bronnen spreken van een vertrek in april 1876. De
eerste bron is de verkoop van de molen op 8 januari 1876 door Kornelis Buining, molenaar te
Nijkerk, aan zijn broer Doede Buining. De koopprijs bedraagt f 11.000,- en moet in een
termijn worden betaald op 12 mei aankomend ten huize van de verkoper te Nijkerk(9). De
tweede bron is het boelgoed dat Kornelis Buining houdt, voorafgaande aan zijn vertrek uit
Oosternijkerk. (10) De totale waarde van het gehouden boelgoed bedraagt f 340,45, waarin
een koe van f 118,-, een kapchaise van f 13,50 en twee percelen mest van f 39,- en f 40,- de
grootste posten vormen. Hoewel de juiste toedracht ons ontgaat lijkt het het meest
waarschijnlijke dat Kornelis Buining tijdelijk naar Haren is gegaan waarbij gedacht kan
worden aan een behandeling aan zijn gezichtsvermogen, maar dat hij begin 1876 toch weer
terug is omdat hij dan molenaar te Nijkerk wordt genoemd.

De tweede molenaar
In ieder geval is Doede Buining de nieuwe eigenaar en al op 28 januari betrekt hij de molen.
Zodra broer Kornelis het veld heeft geruimd verschijnt er een advertentie in de Leeuwarder
Courant waar in hij zich aanbeveelt als de nieuwe molenaar te Oosternijkerk. Omdat ook hij
niet getrouwd is, wordt er weer een meid gevraagd, terwijl ook een molenaarsknecht een
plaatsje wordt gegund.

In november van datzelfde jaar treedt er een verandering op in het molenaarshuis van Doede
Buining: hij trouwt met Jantje Roelofs Weersma uit Anjum. Voordat een en ander een feit is,
laat hij zijn testament opmaken (11) en wordt er tussen hem en zijn bruid een overeenkomst
van huwelijkse voorwaarden gesloten. (12) Het bijzondere in deze laatste overeenkomst is
niet dat er tussen de echtelieden alleen "gemeenschap van winst en verlies" zal bestaan, of
dat de alsdan aanwezige lijf- en klederdracht, het goud en zilver enz. op gelijke waarde wordt
gesteld, maar dat er door de bruidegom wordt ingebracht:
+ een huizinge en korenmolen,
+ molenaarsgereedschappen twv f 500,+ meubels en huisgeraden twv f 1000,+ contanten twv f 3000,Vooral het hoge bedrag aan contanten valt hierbij op. In een tijd waarin er nog geen banken
waren, hielden velen hun geld in huis, anderen brachten het naar een notaris of leenden het
tegen een geringe rente aan derden.
Uit een en ander blijkt wel dat het er goed voorstaat met de nieuwe molenaar van Nijkerk,
maar zoals overal: tijden veranderen. Een jaar later moet Doede Buining al f 2000,- lenen
tegen 5% rente. (13) Het kan zijn dat hij hiermee de molen afgelost heeft aan zijn broer, maar
het kan ook een voorbode zijn van de moeilijke tijden die gaan komen. De crisisjaren in de
landbouw, de beruchte tachtiger jaren van de 19e eeuw, zijn heel dichtbij gekomen.
Duidelijker wordt de economische achteruitgang van die tijd in beeld gebracht in 1880 als
Doede Hendriks Buining "wegens verandering van woonplaats" zijn molen te koop aan biedt.

De verkoop vindt plaats in een herberg te Dokkum, waarschijnlijk hoopt Buining dat er meer
kopers zullen komen opdagen in de stad Dokkum dan wanneer de verkoop plaats zou vinden,
zoals gebruikelijk, in de dorpsherberg. Toch zal het hem behoorlijk zijn tegengevallen. De
provisionele koopakte, waarin bepaald wordt dat de nieuwe eigenaar "...Voor overname

molenkar, zeilen, ongeveer 80 zakken, bilhamers, schalen en gewigten ongeveer 80 kilogram
gewicht, maten, kisten, touwen, takels en blokken zal moeten betalen de som van f 250,-",
levert als hoogste inschrijver Sjolle Siccama van de Streek te Betterwird op, die een bedrag
van f 5220,- biedt (14). Dat bedrag staat in schrille tegenstelling tot de f 12.000,- en f
11.000,- die de molen in 1871 en 1876 moest kosten, dat laatste nog maar vier jaar geleden!
Het is dan ook geen wonder dat op de definitieve verkoop de molen door Doede Buining
wordt ingehouden, hij schiet er teveel bij in: in vier jaar tijd is de waarde van de molen en het
molenaarshuis gehalveerd!
Buining blijft dus noodgedwongen nog langer het meel van de Oosternijkerker boeren malen,
draait nog vele malen de wieken in de richting van de wind, laat tientallen zakken vullen met
meel, ook al worden de tijden steeds slechter.
In mei 1880 moet hij alweer f 1000,- lenen (15)en dan heeft hij het wel gezien. In april 1881
wordt er boelgoed gehouden in het molenaarshuis (16)en in mei staat er een nieuwe molenaar
aan het rad van de molen. Buining verdwijnt naar een woonhuis in Oosternijkerk, wordt
koopman en vertrekt in 1886 naar Nes.
Molenaars-huurders
Toch is hij er niet in geslaagd om de molen voor een behoorlijke prijs te verkopen. De
nieuwe molenaar, Dirk Sijmens van der Woude, is namelijk huurder van de molen. Hij kwam
van Wanswerd, was nog maar 24 jaar oud en zijn moeder, de weduwe Baukje Pieters van der
Woude, trekt bij hem in om de huishouding te doen.
Van der Woude heeft voor het werk steeds een molenaarsknecht nodig wat duidt op
voldoende werk. Toch blijft hij maar twee jaar in de molen en dan maakt hij plaats voor
Willem Jans Osinga. Osinga
was voordien molenaarsknecht
op de molen van Ropta en
probeert nu, alhoewel als
huurder,
zelfstandig
het
molenaarsvak uit te oefenen.
Hij blijft een viertal jaren in
Oosternijkerk voor hij naar de
molen van Nes vertrekt.
Osinga heeft de pech dat vier
jaar later, in 1891, zijn molen
te Nes afbrandt. Het zit hem
niet mee.
De laatste molenaar
Het is al 1887 als Doede Buining er eindelijk in slaagt om, met veel verlies, de molen van de
hand te doen. De verkoop vindt plaats in het Hof van Holland te Leeuwarden voor een
bedrag van f 4000,- en Buining wordt aangeduid als winkelier te Nes(17). Misschien heeft hij
in die hoedanigheid de koper, Jan Jans Postma van Sint Jacobi Parochie, leren kennen. De
nieuwe eigenaar bezit de molen slechts een half jaar. Het lijkt wel of hij spijt heeft van zijn
aankoop want in juni 1887 wordt de molen door zijn broer Klaas Postma publiek verkocht
omdat Jan Postma, zonder beroep zoals de koopakte zegt, in Indiana in Amerika zit! Zou hij
zijn gevlucht? In ieder geval wordt er op de provisionele veiling maar f 2857,- geboden, een
dramatisch laag bedrag vergeleken met tien jaar eerder. Bij de definitieve verkoop wordt die
prijs toch nog enkele keren verhoogd voordat Jacobus Hendriks Roemers, kastelein tot
Oostermeer het hoogste bod van f 3672,- heeft uitgebracht. (18)

Ook hij is alweer Groninger van geboorte, is getrouwd met Grietje Sikma en bewoont vanaf
26 juli 1887 het molenaarshuis. Zij hebben vier kinderen waarvan er drie regelmatig in
Oosternijkerk wonen. Jacobus Roemers hoeft geen knecht te nemen aangezien zoon Hendrik
dat werk op zich neemt. Van Roemers is verder, hoewel hij met zijn zes en een half jaar het
langst als molenaar op deze molen heeft gewerkt, betrekkelijk weinig bekend totdat de brand
op 23 november 1893 toeslaat waarbij de molen geheel wordt vernield. Roemers besluit om
de molen niet opnieuw op te bouwen, waarschijnlijk bracht de molen toch te weinig op en
zou nieuwbouw niet lonend zijn.
Op 18 januari 1894 wordt
boelgoed gehouden van de
restanten van de molen. (19)
Ongeveer 24.000 stenen, oud
hout, wat hooi, een mesthoop,
een boerenwagen, het brengt
niet meer op dan het schamele
bedrag van f 75,45. Sic transit
gloria mundi! In februari doet
Roemers ook het woonhuis
van de hand:voor f 660!
Als in mei nog een boelgoed
volgt
voordat
Jacobus
Roemers naar Groningen
vertrekt
(opbrengst
f
37,40)(20) is vrijwel alles wat
nog aan de molen te
Oosternijkerk
herinnert
verdwenen. Alleen de namen
"Mûnewei" en "It Mûnehûs"
houden
de
herinnering
levend.

(Met dank aan Henk Aartsma
en Anneke de Boer voor het
beschikbaar stellen van de
krantenknipsels uit de LC.)

Noten:
1. Streekarchivariaat Dongeradeel (SAD), Gemeentearchief Oostdongeradeel (GAOD),
nummer 768
2. Herma van den Berg schrijft in "Monumenten van Geschiedenis en Kunst: Oost- en
Westdongeradeel" op bladzijde 420: "In 1847 kreeg L.W. de Vries uit Holwerd vergunning
om op het door hem gekochte terrein te Nijkerk een koren- en pelmolen te bouwen. Of dit
inderdaad gebeurd is en zo ja, wanneer deze dan weer is verdwenen is, is niet bekend". Deze
beschrijving berust op een verwisseling tussen de dorpen Oosternijkerk en Westernijkerk
(voorheen beide geschreven als Nijkerk!). Bedoeld wordt het dorp Westernijkerk in
Ferwerderadeel waar inderdaad L.W. de Vries, molenaarsknecht te Holwerd, in 1847 een
vergunning aanvroeg (zie Tresoar: Toegang 11, Gedeputeerde Staten 1814-1879, nummer
2901).
Toch is er wel eerder een poging gedaan om een rog- en korenmolen in Oosternijkerk op te
richten. De ook van de molen De Hoop te Holwerd bekende Rintje, zoon van molenaar
Luitjen Jans van der Meulen, raakte financieel in de problemen en moet van alles aangepakt
hebben om weer een toekomst op te bouwen. (21)
"Rintje Luitjens van der Meulen, koffijschenker te Ferwerd te Ferwerd, vraagt op 31 mei
1830:
dat hij suppliant vroeger aan ééne rogge- en pelmolen steeds werkzaam zijnde geweest,
verlangt dit bedrijf weder aan te vangen, en daartoe het voornemen heeft opgevat, eene
Rogge, Pel- en Moutwintmolen opterigten en stichten te Oosternijkerk, grietenij
Oostdongeradeel, provintie Vriesland, alwaar hij suppliant vermeent dat hij met grond kan
verwachten, dit bedrijf met vrucht weder te kunnen aanvangen.”
Hij voert o.a. aan dat het voor de drie bakkers en de brander in het dorp een hele verbetering
zal zijn. Hij krijgt echter geen vergunning omdat het gemeentebestuur de afstand tot de weg
Nijkerk-Nes te kort vindt en omwonenden bezwaar maken tegen de komst van de molen.
3. SAD, GAOD, nummer 432: Ingekomen Stukken
4. SAD, GAOD, nummer 645: Verzonden Stukken
5. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Metslawier 1871, nummer 91
6. SAD, GAOD, nummer 450: Ingekomen Stukken
7. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Anjum 1872, nummer 1891
8. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Anjum 1874, nummer 2602
9. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Anjum 1876, nummer 2964
10. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Anjum 1876, nummer 3004
11. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Metslaw. 1876, nummer 1569,1570
12. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Metslawier 1876, nummer 1568
13. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Anjum 1877, nummer 284
14. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Anjum 1880, nummers 755, 761
15. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Anjum 1880, nummer 828
16. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Anjum 1881, nummer 1014.
Dat het Doede Buining nog betrekkelijk goed gegaan is ondanks de waardevermindering van
zijn molen blijkt uit het gehouden boelgoed. Hij had twee koeien (f 140,- en f 182,-), een
paard (f 281), wat kippen, een hond en hondenkar, eenden, een kapwagen (f 47) en een
mesthoop te verkopen. Heel wat meer dus dan zijn broer in 1876.
17. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Sint Jac.Par. 1887, nummer 423
18. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Ternaard 1887, nummers 45,58
19. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Metslawier 1894, nummer 3972
20. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Metslawier 1894, nummer 3990
21. Tresoar, Toegang 11, nr. 2896

Uit ons prentenkabinet
“De winterse molenprent uit De Utskoat 116 toont de nog bestaande Bolwerksmolen te
Deventer, de houtzaagmolen zoals deze er omstreeks 1925 bij stond,” aldus Erwin Esselink
uit Delft, die we hartelijk dankzeggen voor zijn reactie. Bijgaand weer een tweetal
onbekende molenplaatjes voor de serie Uit ons prentenkabinet.

Op bijgaande ansicht uit de oude doos een mooi Fries landschapsbeeld uit vervlogen jaren
met op de achtergrond een windmotor. De kaart komt uit de collectie van Willem D. Hengst
uit It Heidenskip. Hij weet te vertellen dat de landbouwmachine van Hermes een merknaam
is van een product uit de landbouwerktuigenfabriek van S. de Vries.
De andere kaart uit dezelfde verzameling laat ons een wagen met hekwerk, in zgn. stekwein
zien. De spinnekop op de achtergrond zouden we ook graag thuisgebracht zien. Zeker geen
eenvoudige opgaven, maar wellicht is er iemand onder de lezers die meteen weet waar dit is.

Molenliteratuur’
We kennen in onze provincie een paar
standaardwerken op het gebied van de
waterbeheersing.
We
noemen
het
onvolprezen Binnendiken en slieperdiken yn
Fryslân van Walter en Rienks (de laatste
bestuurslid van de Friese Molencommissie)
uit 1952 en natuurlijk Wouda zijn boek Over
de afwatering van Friesland en haar
geschiedenis uit 1951. Inmiddels is ruim een
halve eeuw verstreken en werd het tijd voor
een nieuw standaardwerk. Dit wil overigens
niet zeggen dat er in de tussenliggende
periode niks is verschenen. Kijk alleen maar
eens
naar
de
omvangrijke
verzamelinventarisaties die H. de Raad, deels
met J. Hagen, samenstelde over allerlei
polders en waterschappen in Friesland. Maar
nu onze provincie erin geslaagd is de
verschillende waterschappen in 2004 te
fuseren tot een groot ‘Wetterskip Fryslân’
was de perfecte gelegenheid daar om de
geschiedenis in een hedendaags boek het licht te laten zien.
Die enorme klus namen Gerard ter Haar en drs. Peter L. Polhuis op zich. Beiden
waterschapsmensen ‘yn ieren en sinen’. De eerste ook nog eens jarenlang bestuurslid van
onze eigen stichting De Fryske Mole.
Het boek beschrijft de eeuwenlange geschiedenis van de strijd tegen het water, maar ook het
gebruik ervan. Met andere woorden: hoe hielden en houden we onze voeten droog en hoe
hielden en houden we het water schoon, o.a. voor consumptie.
Talrijk zijn de taken waarmee waterschappen annex zijn. Die betrokkenheid maakt deel uit
van onze woon- werk- en recreatieomgeving. Natuurlijk komt de afvoer van overtollig
(hemel)water uitgebreid aan bod in dit boek Die strijd staat ook aan de basis van het
hedendaagse Wetterskip. Er is zorgvuldig en verantwoord te werk gegaan om veel van de
geschiedenis mee te nemen in dit boek. Daarvoor hebben de schrijvers een indrukwekkende
lijst van boeken geraadpleegd en die in vier pagina’s verantwoord. Dat doornemen van al die
schriftelijke bronnen is nog het meeste werk geweest, zo vertelde Ter Haar. De beide auteurs
trekken de lijnen uit die eeuwenlange inzet om het water de baas te blijven door naar onze
huidige tijd en tot slot besteden ze ook nog aandacht aan toekomstige ontwikkelingen.
Voor de liefhebbers van een brok waterstaatsgeschiedenis is dit boek een echte must.
Verwacht echter geen uitgebreide technische verhalen over molenconstructies e.d. Daarvoor
zijn andere boeken. Nee, Ter Haar en Polhuis hebben met name de geïnteresseerden in
waterschappen en haar historie een ware dienst bewezen. Een en ander is uitgebreid
geïllustreerd met fraai fotomateriaal. Daarbij is volgens een vast patroon van opmaak
gewerkt waardoor soms een foto is bijgesneden. Dat komt het plaatje niet altijd ten goede.
Jammer is het ook dat de windmotor niet in beeld is gekomen. Daarvan waren wel foto’s
aangeleverd, maar om de een of andere reden zijn die ‘weggevallen’ en dat is jammer voor
het totaalbeeld.
Desalniettemin is een waardig boek ontstaan dat voor € 29,50 te koop is. Uitgever is Van
Wijnen, Franeker. Het is verkrijgbaar in de boekhandel. (GDW)
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