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Nieuws van Stichting Dc Fryskc Molc
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Najaarsvergaderin-r1 GF-M clruk bczochl

Excursie GFM
Mededelingcn Gild l,-ryskc Mountlcrs
Reacties van molcnaars op 'hun' 7" I-r'ie sc Molcrrrlag
Friese Molcndag op Wijnscrrnolcn cn .lohatrrrcs K(x)istra op De Hersteller
Een expeditie naar dc cxpositic in ccn rnolcnaarsrvoninkje
Wisseling op de Ypcyrnolc
Amelander Molendag succcsvol
Excursie Ir. D.F. Woudagcrlaal ce n succes
Portret 3 Windlust allccsbaar lcvcnsvcrhaal met raadsel
Uit ons prentenkabinct
"Die alte Sàge" een zaaglnolcn in Zlvitserland
De Mostert's rrolen in Kaapstacl
Uit de oude molendoos Molen Tsjeppenbur te Wjelsryp
Diverseaanbiedingen
ColoÍbn

Agenda
december
3 februari
I april

2l

trinclejaarsbijccnkotlst rnolcnaars van DFM

Sluiting kopij maartnurrmcr l2l
Excursic voor lcclcn GFM GvVM cn clorratcurs DFM

Bij

de foto's op de omslag

Voorop: In de wintervan 1972op1913maakte Durk Posthunrus ccn dia van de Schalsunrclrnolcrr.
Het was een van de prachtige foto's die hij de leden van het GFM voorschotclclc tijdcns zi.ln
diapresentatie tijdens de najaarsvergadering waarove r clders in dit nummer mccr.

Achterop: De Friese Molendag wordt traditiegetrouw tot in de late avond voultgezct.
Dit jaar was dat niet anders en dat leverde weer mooie plaatjes op zoals dit beeld van dc
Hempensermeerpoldermolen bij Warga. (foto mevr. K.E.M. Noot)
De UtskouÍ nr. 120. det'anber 2005
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Dertig jaargangen hebben we inmiddels vol gemaakt met voornamelijk Fries molennieuws. Wat
in 1976 begon als een opvolger van de nieuwsbrief van De Fryske Mole en het informatiestencil
van de Friese molenaars is uitgegroeid tot een blad dat in de (Friese) molenwereld eigenlijk
niet meer weg te denken is.
De Utskoat bestaat op papier maar ook digitaal is er het nodige gedaan in de afgelopen jaren.
In verband met ons jubileum hebben we het webdesignbedrijf JUMPTIDE (www.jumptide.nl)
bereid gevonden de site www.utskoat.nl kosteloos te vernieuwen en daar werd op het moment
van gereedmaken van dit nummer nog hard aan gewerkt. Onze hartelijke dank daarvoor.
Een aanwinst op het world wide web is ook de nieuwe site van De Fryske Mole die door Cees
Foppele werd gemaakt en die te vinden is onder www.defryskemole.nl. Zeker een bezoek waard.
Over bezoeken gesproken: onze redactiemedewerkster Hiltsje besteedt samen met haar man

in dit nummer aandacht aan een waterradzaagmolen in Zwitserland en verder komt een
korenmolen in Zuid-Afrika aan bod. Die laatste heeft trouwens een lange relatie met het GFM.
In de beginjaren had ons al weer jaren geleden overleden lid André F. Bakker al contacten
met die molen en z'n molenaars. Hij gaf er zelfs les ! In het afgelopen jaar was ons lid Pieter
Breeuwsma er en hij brengt daar in dit nummer verslag van uit. Hieruit blijkt dat De Utskoat
ook buiten de provinciegrenzen kijkt en de lezers daarvan laat meegenieten.
Uiteraard is er ook eigen nieuws. U leest er in dit nummer weer uitgebreid over.
We kijken even terug op de zevende Friese Molendag, de Amelander Molendag en de excursie
naar het Ir. D.F. Woudagemaal. De molen van Tsjeppenbur Wjelsryp komt nog eens ter sprake
met privé herinneringen uit de oude doos van Auke Bootsma. Er is uitgebreid gereageerd op
onbekende molenfoto's, er is aandacht voor allerlei andere wetenswaardigheden en last but not
least is er het technische verhaal over de molen van Burum nadat we in een vorig nummer al
eens de historie de revue lieten passeren.
Kortom volop leesvoer voor de donkere dagen. We wensen allen goede kerstdagen, een
voorzichtig uiteinde en een stralend begin van een goed draaiend 2006.
Gerben D. Wijnja
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Tel- nr-: 0514 - 591659

is ontwikkeld door vrijwillig molenaar Cees Foppele
die er al veel complimenten voor mocht ontvangen.
Ga naar www.defryskemole.nl en overtuig uzelf.

Op 12 december is er overleg met
I

Oude as van Camminghabuursterpoldermolen naar Babuurstermolen
Tjerkwerd - Vroeger stond ten oosten van Leeuwarden aan het Kalverdijkje de Camminghabuurster poldermolen. Begin jaren negentig werd het gevlucht (roeden en wieken) verwijderd
door helaas een slechte staat van onderhoud. Op 1 I mei 1994 viel het doek definitief, toen de
molen door vandalisme in vlammen op ging.
Na ruim tien jaar later opgeslagen te hebben gelegen kwam er een verzoek bij De Fryske
Mole een ander plaatsje voor de gietijzeren as te zoeken, omdat hij in de weg lag. Opnieuw
gebruiken in een andere molen was niet verantwoord, omdat door de brand en vooral door het
koude bluswater haarscheurtjes waren ontstaan.
En zo werd onlangs het bijna drie ton wegend gevaarte naar het molenerf van de Babuurster
getransporteerd, daar deze molen een museumfunctie heeft. Det was nog niet zo simpel:
een zware vrachtauto moest door het weiland naar de molen rijden en bij het hek van de
molen werd de gestraalde en van een coating voorziene bovenas door een Atlas-kraan op
een tweewielige kar getild en met een treklier beetje voor beetje naar het terrein voor het
PolderhÍske gesleept. Daar is de as definitief opgesteld, zodat bezoekers een indruk krijgen
van een belangrijk onderdeel in de kap van een poldermolen.
De as meet 4.85 meter en is in 1914 vervaardigd door ijzergieterij Koning te Foxham in
Groningen. DaarvoordraaidedeCamminghabuurster met een houten as.
Ter vergelijking: de as van de Babuurster

gefabriceerd

in

1903

in 1882 dus ook al 48 jaar
gedraaid had met een houten bovenas.
vanaf de bouw

melaalunis
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gedeputeerde

Mulder met o.a. het aanbieden van het beleidsplan van
de stichting. Voorts wordt onderzocht om subsidie te
verkrijgen voor de restauratie van'tZwaanÍe te Nijemirdum in het kader van Plattelandson
twikkelingsbeleid in Nederland. Met een bijdrage van sponsors zou voor de ontbrekende 20
procent de restauratie gerealiseerd kunnen worden.

I

door ijzergieterrj J.M. de Muinck Keizer
in Maartenshoek. Pas in 1930 werd hij
ingebouwd in de Babuurster molen, welke

't Sou 28
8721 EZ Warns

Te|.0514-681697
Fax 0514-681697

en zeilen van onze provinciale molenstichting. De site

l::'

r::'::,

is 5.40 lang, is

Openingstijden molen en winkel:
april-sept.: di. tlm za. I 0.00- I 7.00 uur
okt.-mr1.: do. tlm za. 10.00- 17.00 uur

De Fryske Mole heeft sinds kort een eigen website
waarop veel te lezen en te bekijken is over het reilen

t...

Henk Kuipers
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Najaarsvergadering GFM druk bezocht

Wie de garantie wil hebben op een verantwoorde restauratie van
bouwkundige objecten van historísche waarde - van binnen en

van buíten - laat zich inÍormeren door het enige Erkende
Restauratie Bouwbedrijf van Noord Nederland.
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AannemersbedrifÍ

Bouw'75
Suderséleane

I

Postbus 58
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87
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AB Workum

Tel.: 051 5-542133
Telefax:

0515.54)693

n
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Sandberg wordt hartelijk welkom geheten door aftredend bestuurslid Jan Stolp. Jan werd
bedankt voor zijn inzet en werd met bl.oemen verrast. (foto GDW)

Een aannemer zoeken is voor iedereen even lastig. Er zijn heel veel.
Bovendien gaat het bij restaureren om
veel geld. Het mag dus niet mis gaan.
U wilt kwaliteit en zekerheid. Dat kunnen wij bieden. Ons bedrijÍ voldoet
aan strenge eisen op het gebied van
vakmanschap, bedrijÍsvoering en Íinanciële betrouwbaarheid.

Raard
De najaarsvergadering van het GFM werd druk bezocht. Voorzitter Frank Terpstra
kon dan ook velen verwelkomen waaronder een aantal nieuwe leden. Over die nieuwe aanwas
liet het bestuur zich trouwens enthousiast uit. Het actiejaar is succesvol geweest met meer dan
40 aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Kortom reden om tevreden te zijn, maar tevens de
waarschuwing om niet genoegzaam achterover te leunen. Daarvoor is er nog teveel te doen in
het Friese molenland.
Het bestuur kreeg een persoonswisseling. Jan Stolp 'ruimde het veld' ten faveure van Jet
Sandberg die ook al weer heel wat jaartjes in de Fryske molewràld meedraait en het daarin
zichtbaar naar de zin heeft. Met de nieuwe bestuursfunctie zal dat haar ambities alleen maar

-

AMBACHTELIJKE
BOUWERS
MET EEN MODERNE

aanwakkeren zo verwachten we. Aan haar enthousiasme zal het vast niet liggen. Fijn ook
voor Lidwien die nu niet langer als enige vrouw mee bestuurt. Samen met de drie heren bestuurders zullen ze inspirerende ideeën kunnen lanceren die de dames en heren molenaars
gaan aanspreken en die uiteindelijk ten goede komen aan de molens en hun bedienaars.

Í3-, Etl,ISTRA

Aan de vooravond van de Week van de Geschiedenis (28 okt. t/m 3 nov.) werd na de pauze met de
gebruikelijke bitterballen toepasselijk teruggeblikt op de beginjaren van de vrijwillige molenaars.
Daarvoor was molenmaker-molenaar Durk Posthumus uit Huins opgetrommeld die met dozen
vol dia's uit die beginjaren (begin jaren zeventig) de aanwezigen aangenaam verraste.
Als je zo kijkt naar die startjaren dan kom je onder de indruk van wat er allemaal aan goeds is
gedaan t.b.v. het molenbehoud. Oude wrakken van molens zijn veranderd in bedrijfsvaardige
polder- en industriemolens die het landschap verrijken met hun draaiende wieken. Maar aan
de andere kant is er ook verlies van landschapsschoon: branden en stormen hielden behoorlijk
huis en dan noemen we met name de novemberstorm van 1972.

TZUMMARUM B.V.

Kleasterwei 6
Postbus 3, BB50 AATzummarum
Tel. (0518) 48 1578
Fax: (0518) 48 11 35
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Durk Posthuntus vertelt bij het vertonen van de oude moknplaatjes. (foto GDW)
Wanneerje de molenlandschappen van toen bekijkt, bekruiptje ook een gevoel van zorg. Want
ons eigen geliefde Fryske landschap is in de afgelopen jaren toch wel harddravend veranderd
en dan niet in positieve zin. De molens, maar ook de karakteristieke dorpsgezichten dreigen de
dupe te worden van een niet aflatende ijver om Fryslàn op te stuwen in de vaart der volkeren
die wellicht te veel kijken naar economisch gewin, maar hun identiteit aan het verkwanselen
zijn. De dia's van Durk Posthumus zetten aan tot nadenken. Er is veel gedaan ten gunste van
de molens zelf, maar het landschap erom heen vraagt alle aandacht. Eigenlijk kunnen ze niet
zonder elkaar. Voor het GFM en DFM, alsmede andere moleneigenaren de opdracht bij de les
te blijven, alert te zijn op verslechterende molenbiotopen want die doen meer kwaad dan je in
eerste instantie denkt.

Bij de oude foto's uit

de

DP-collectie:
Op de linker pagina:

De molen van

Huins

legde de bakermat voor
de molenliefde van Durk
Posthumus.

De molen van
Lollum was door storm
Rechts:

zwaar gehavend. De roeden
misten daarbij het huisje op

een haar na. Nu is het een
pronkjuweel dat met zorg
bemand wordt door Durk.

(GDW)
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Excursie GFM 2005 op L april a.s. naar Amsterdam e.o.
a.s. (geen grap) is het weer zover. op die datum zal de jaarlijkse excursie
worden gehouden. Dit maal zullen een aantal molens in Amsterdam e.o. worden bezocht.
Welke molens er bezocht zullen worden, is tijdens het ter perse gaan van dit nummer nog
niet geheel duidelijk.

op I april

Duidelijk is wel dat de enige tras-en krijtmolen in Nederland, namelijk D'Admiraal in het
Amsterdamse stadsdeel Buiksloot, zal worden bezocht. Waarschijnlijk zullen we deze
interessante molen als eerste gaan bezoeken. Daarna zal de weg zich vervolgen richting
Amsterdam-centrum, waar in elk geval één molen zal worden bezocht. Op dit moment zijn we
nog druk bezig met de voorbereidingen voor het aantal te bezoeken molens in de binnenstad
van Amsterdam zelf.
Naast de te bezoeken industriemolens, zal er ook een poldermolen op het lijstje staan. Welke
molen dat precies gaat worden is ook nog niet geheel duidelijk. Omdat in de buurt van
Amsterdam veel poldermolens bewoond worden, is het niet eenvoudig om overal zomaar met
een bus vol molenaars binnen te geraken.
Op dit moment zijn dus nog niet alle te bezoeken molens bij ons bekend, maar u kunt zich
daarentegen wel alvast opgeven voor deze bijzondere excursie. Daarvoor kunt u één van de 3
onderstaande methodes gebruiken

.
.
.

:

Via een brief(e) of kaart naar: R.J. Nauta, Epemawei 6, 8633 KS Ysbrechtum
Via de e-mail: ruurdjakob@tiscali.nl
Via een telefoontje 0515-439929 of06-28930890

Als u zich aanmeldt via de e-mail, dan krijgt u van mij een ontvangstbevestiging, zodat u weet
dat uw aanmelding ook daadwerkelijk is aangekomen.

De excursie is in destijds speciaal opgezet voor leerling-molenaars, maar natuurlijk mag
iedereen die geen leerling meer is, ook gebruik maken van dit exclusieve uitstapje. Dus, of
u nu GFM-lid, Fryske mole-donateur of GVM-lid bent, u mag allen mee l!l Ook mag iedere
slsulsis=ganger I introducé meenemen, mits diegene natuurlijk wel betaalt. Mocht u meer dan
1 introducé willen meenemen, dan graag even contact opnemen met R.J. Nauta op één van
bovenstaande telefoonnummers.
De prijs van de excursiezal,neï als vorigjaar, worden bepaald aan de hand van het aantal
excursie-gangers. Gaan er minder dan veertig personen mee, dan ontvangt u kort na de excursie
een acceptgiro van € 32,50 p.p. Gaan er tussen de 40 en 50 personen mee, dan zal dit uitstapje
y €, 27 ,50 gaan kosten. U krijgt dus na afloop van de excursie een acceptgiro thuisgestuurd, en
u hoeft dus nu nog geen geld over te maken.
Opstapplaatsen van de excursie zullen dit jaar zijn: Heerenveen, Goutum en Zurich. De tijden
van deze opstapplaatsen zullen in de volgende Utskoat bekend worden gemaakt. Ook zal in
die Utskoat het volledige reisplan en de te bezoeken molens aan u worden voorgelegd. U kunt
in ieder gaval vanaf nu I april al in uw agenda vrij houden voor deze niet te missen excursie.
Ook geldt wederom net als voorgaande jaren: vol=vol. Dit werd vorig jaar bijna bereikt, maar
dat terzijde. Wij zien uw aanmeldingen met veel plezier tegemoet !!l

De vakman voor al uw onderhoud en restauraties
Jaap Tiedema

Ruurd Jakob Nauta

l0
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Verzekeringen

GILD FRYSKE MOUNDERS
Ledenaanwas
Het gaat prima met de aanwas van nieuwe leden GFM.
Vanaf I januari 2005 hebben zich de volgende nieuwe leden bij het GFM aangemeld. Vooral
na de provinciale actie die het GFM heeft gehouden is het aantal leerlingen flink gegroeid.
Zoalshet er nu uit ziet volgen er nog meer.

Nieuwe leden GFM die we van harte welkom heten:
F. de Beer

Dokkum

GVM p/a J. Looijenga

Langezwaag
Tzum
Leeuwarden
Burdaard
Echtenerbrug
Workum
Kollumerzwaag
Franeker

P.L. Andela

A. Baks
B.T. van der Wal
J. Kuitert
F.J. Venema
G. Westra

A. Miedema
W. Banga
D. Embacher
H. Post

A. Fokkema
A. Smit
Th. Schouten
G.L. Veldkamp

Hallum
Workum
Bakkeveen
Workum
Burdaard

A. Wester
M. de Jong

Makkum

T. van Hyum

C)udkerk

A. Schoustra

Swichum
Wommels
Oentsjerk
Ureterp
Cornwerd

W. Bouma

Dokkum

P. Schaper

Lemmer

B. Wilkens

Twijzel

S.W.G. Berndsen

Piet de Vries, ledenadministratie

Op de najaarsvergadering heb ik aangegeven dat ik een toelichting zou gaan geven over de
verzekeringen die het GFM voor haar leden heeft geregeld.
De WA-verzekering:
De schade die veroorzaakt wordt door molenaar, buitengewone leden, leerlingen en bestuur
aan derden wordt door deze verzekering gedekt tot een maximaal bedrag van € 1.250.000,-per gebeurtenis per jaar. Maximaal keert de verzekering € 2.500.000,-- per jaar uit. Het eigen
risico is € 100,-- per gebeurtenis. De premie van deze wa-verzekering wordt door het GFM
betaald. Het is een onderdeel van de contributie. Alle bovengenoemde leden zijn automatisch
verzekerd.

De WA-plus verzekering:
De verzekeraar noemt dit opzichtdekking. Deze verzekering dekt de schade aan zaken, die
verzekeringsnemer of iemand namens hem ter bewerking, behandeling of reparatie onder zich
heeft. Schade door jouw toedoen aan de molen ontstaat.
De dekking is maximaal € 45.500,-- per aanspraak per jaar. Maximaal is € 91.000,-- per
verzekeringsjaar gedekt. Er is een eigen risico van l0 Vo met een minimum van € 45,-- en
een maximum van € 450,- per aanspraak. Deze verzekering is vrijwillig voor de bij de waverzekring genoemde leden. Premie is in 2005 € 9,50 per kalenderjaar. Deze verzekering wordt
door het bestuur warm aanbevolen. Voor de leerlingen en leermeesters is deze verzekering
verplicht. Alle risico's zijn met deze verzekeringen goed afgedekt.
Alle bovengenoemde leden hebben ondertussen al de acceptgiro voor 2006 ontvangen voor de
wa-plus verzekering. Graag voor l5 januari 2006 het verschuldigde bedrag overmaken.
Piet de Vries
Penningmeester

De Heidenskipster Molen fan eartiids

Geachte leden,
Op vrijdagavond 28 oktober is tijdens de najaarsvergadering de verhoging van de contributie
aan de orde geweest. De financiële situatie van onze vereniging is niet verontrustend. Toch

heeft het bestuur gemeend deze verhoging te moeten doorvoeren. Een vereniging moet
enige reserves hebben. Met de contributie van nu kunnen we net rondkomen, maar er
moeten geen tegenvallers komen want dan staan we meteen in de min. De kascommissie
heeft in haar verslag tijdens de voorjaarsvergadering ook aangegeven dat het wenseli.jk is.
De vergadering is het met het bestuur eens dat de voorgestelde verhoging moet worden
doorgevoerd. De voorzitter heeft daarna het voorstel in stemming gebracht en het is door
de ledenvergadering met grote meerderheid aangenomen.
Met ingang van l januari 2006 wordt de contributie €,22,50 per jaar.
Veel leden betalen al automatisch en zullen het bedrag even moeten aanpassen.
voor de overige leden zou het bestuur graag zien dat die ook automatisch gaan betalen.
Tegenwoordig met het internet bankieren hoeft dat geen bezwaar me er ïe zijn en het scheelt
het GFM per lid € 0,50 aan kosten. Wel graag voor 1 maart 2006 € ZZ,5O overmaken op
rekeningnummer 298024934 tnv Gild Fryske Mounders, Sneek
Daarna krijgen de leden die niet automatisch betalen een acceptgiro.
Namens het bestuur,
Piet de Vries penningmeester.
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Een toepasselijk cadeau voor onder de kerstboom.

Dit prachtige boek is door molenkenner Willem D.
Hengst uit It Heidenskip in eigen beheer uitgegeven.
Er zijn nog boeken beschikbaar voor de liefhebbers.
Het boek is deels geschreven in het Frysk, maar er is
een uitgebreide samenvatting in het Nederlands aan
toegevoegd. Het telt 158 pagina's in harde gekleurde
kaft en is voorzien van talrijke oude molenfoto's
die met de teksten een goed beeld geven van het
molenleven en de molenrijkdom van dit gebied.
Het kan worden afgehaald bij de schrijven aan de

Ursuladijk 3,8'724 HR It Heidenskip. U kunt er ook
voor kiezen het te laten toesturen. Neem daarvoor
telefonisch contact op met nr.0515-541506.
Van harte aanbevolen !
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Reacties van molenaars op 'hun'7e Friese Molendag
Ook dit jaar stuurde een aantal deelnemende molenaars weer hun reactie. Leuk die te
ontvangen. Misschien niet altijd een groot aantal bezoekers, wel tevreden molenaars. Er
wordt lekker gegeten en daarna gaat een hele kan koffie er ook nog wel in.
Natuurlijk blijft het doel van de dag: publiek naar de molens krijgen. Dus toch maar
weer iets bedenken dat dat stimuleert? Er was dit jaar door omstandigheden geen
Molendagkrant. Of dat volgend jaar weer wel gebeurt?
We kunnen nog steeds mensen gebruiken die mee willen werken aan de organisatie van
deze eigen Friese dag. Dus....
Geurt van de Weg
0566 601858
Op Penninga's molen in Joure lukte het molenaar Harm Zuidstra en zijn 3 companen zowaar
om 's morgens een zak tarwe te malen waar de bakker node op zat te wachten. Daarmee was
het dan ook wel gedaan. De wind zal je maar zo in de steek laten op zo'n dag waarop jc jezelf
wilt presenteren aan het publiek !. Daar stond tegenover dat het weer steeds beter werd. Al met
al kwamen er nog zo'n veertig mensen een kijkje nemen. Met een tevreden gevoel sloten de
molenaars om 1 6.00 uur de dag af. Volgend jaar weer!

Het molenaarsverslag van Frank Terpstra op Deelsmolen in Vegelinsoord luidt:
De maalploeg van Deelsmolen heeft een mooie en succesvolle Friese molendag beleefd.
Uiteraard waaide het bij ons ook niet erg hard. De teller heeft zelfs minder dan 400
omwentelingen kunnen aftikken. En dat terwijl de vang gelicht was vanaf 10.00 uur tot 22.00
uur. Het bijna continu doorlopende publiek rvas echter de moeite waard. Een geïnteresseerd
publiek: naast enkele bekende molenvrienden en kennissen, ook publiek dat speciaal op pad was
voor molens, maar dat verder niets met het molenwereldje van doen heeft. En daar is deze dag
vooral voor bedoeld natuurlijk. En...zo rond 18.30 uur kwam de door mevrouw Timmermans
bereide erwtensoep op tafel, bereid volgens het ouderwetse recept met ambachtelijke worst.
Bauke Bos, molenaar op de Skarrenmoune meldt:
's Ochtends om 9 uur was ik al op de molen. Om half elf was het pas droog en heb ik de molen
in de zeilen gezet. Tot halfdrie heb ik kunnen draaien, totdat de wind wegviel, waarna ik de
molen heb ingepakt. Qua bezoekers viel het tegen. Slechts twee bezochten de Skarrenmoune....
Toch heb ik me prima vermaakt.

Op korenmolen Welgelegen in Heerenveen hadden we, na flink regen, een steeds verder
warmend zonnetje. De koffietafel ging naar buiten en er kwam een windje. Tussen de middag
werden weer Welgelegen-pankoeken gebakken. Zo'n 200 mensen zijn langs geweest in de
loop van de dag. Zo'n 140 pankoeken werden er met smaak verorberd. 's Avonds schaarden
wij ons, met zo'n 25 buren, rond de tafel.... en om 01.00 uur hadden we dus nog bezoekers.
De Koudumer spinnekop-korenmolen De vlijt was ook van de partij op de Friese Molendag.
Daar is het op de molen altijd een gezellige boek temeer omdat de molendag samenvalt mèt
het dorpsfeest.Zowerd en muziek gemaakt en konden kleine kinderen met dit treintje een
reisje door Koudum maken waarbij uiteraard de molen als vertrekpunt diencle. Op het móment
dat wij er waren was het echter even rustig en maakte de stoommachinist in i'n eentje een
rondje. ( Foto G.D.W. )
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Molenaar Jippe Braaksma had de Wijnsermolen open van 16.00u tot 22.00u. " 's Avonds
gedraaid met verlichting waarvoor ik stroom heb gebruikt van de buren. Over de hele dag 14
bezoekers gehad wat vrij veel is voor een molen midden in het land."
Molenaar Hans de Vries meldt: Inderdaad ook bij de Koudumer Amerikaan geen wind van
betekenis. De schroef werd amper nat van boven ondanks een grote smeerbeurt. Maar een
redelijk aantal bezoekers liet ons niet in de steek.
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Het was mooi weer dus toch nog een leuke dag gehad welke we hebben afgesloten met een
biertje van De Hertog en daarna "grobbejak" bij mij thuis welke Jellie weer voortreffelijk had
klaargemaakt.
Te weinig wind? Bij mij op de Froskep6lle was het wel redelijk. Kwam ook dat de wind uit
O/NO kwam, dat is voor ons een gunstige kant. Heerlijke dag gehad, maar niet veel bezoekers.
l9! Dus eigenlijk een relaxdag. Maar dat is op zo'n mooi plekje altijd lekker.

Molenaar Piet de Vries van het Dorismoolstje laat weten dat de dag prima is verlopen. Vanaf
1 0.00 uur- tot twaalf uurgeen bezoekers maar daarna werd het snel beter. We hebben ongeveer
30 bezoekers gehad. De reacties waren heel positief.
Kees Spithost van Korenmolen De Hoop in Burgum is kort van woorden: perfect: we hadden
meer dan 70 bezoekers.

Grietje Hiddema, molenaar op de Korenmolen van Sloten: Ik heb gedraaid (nou ja, gedraaid)
van half l1 tot 5 uur. En toen waren er nog steeds mensen maar ik vond het mooi. We hadden
dus veel bezoekers.We hadden in samenwerking met molen het Lam in Woudsend de tenor
zanger Albert de Bruin uitgenodigd, die liederen van Schubert over die schone Mullerin heeft
gezongen. Vanaf de stelling, erg mooi. Zeker voor herhaling vatbaar. Al met al weer een

Friese Molendag op de Wijnsermolen
aan het werk ben geweest
toch nog maar even snel
Van
tevoren
molendag.
Friese
mij
de
voor
begon
in àe bakkerij,
op bed omdat ik tot 22.00u zou draaien.
Ei stond een mooie NO wind kracht 4. Dit is voor de molen een gunstige richting omdat
over de gehele zuidkant bomen staan. Er waren meteen al enkele mensen zodat zij mooi
alle hanJelingen konden volgen voordat de molen maalklaar was. Met 4 volle zeilen en de
schroef in heiwerk liep de molen prachtig. Een molen in vol bedrijf is voor de bezoekers
natuurlijk het mooist! Èet weer zat ook mee, waardoor er 's middags toch enkele mensen
naar deholen kwamen. (wat nog al een redelijk eind lopen is omdat de molen ca. 700m.
van de weg af staat.) Rond 18.00u hebberi mijn vader en mijn zusje wat eten gebracht.
's Avonds heeft de molen onbelast gedraaid. Ook nu weer enkele bezoekers waaronder
mijn instructeur en mijn collega-leerling van mijn opleidingstijd op de victor..
Hei laatste uur heett de molen in het licht van de schijnwerper rustig zijn rondjes gedraaid,
wat een prachtig gezicht was. Hiervoor kon ik stroom gebruiken van mijn buren- Na 22.00
u ben ik gestopi èn heb ik de molen afgezeild en vastgezet. Hiermee kwam het einde aan
een zeer leslaàgde dag, waarop l4 mensen een bezoek aan de molen hebben gebracht!

Wijns

- Om 15.30u was het zover voor mij. Nadat ik 's ochtends

Jippe Braaksma

Molenaar Wijnsermolen, Wijns

geslaagde dag.

Dit jaar bemande Sjerp de Jong de Balkendstermolen in Oude Leije: Leuke dag, maar
bezoekers op de Balkendster. Veel in het werk EezeÍ en uit het werk gehaald.

Vanaf WINDLUST in Noordwolde bericht Sake Bergsma: Leuke dag, alleen altijd die
concurentie van bloemencorso in Frederiksoord. 'De motor heeft 's middags ook nog gelopen.
Altijd wel volk dat daar ook op af komt. Van 19.00 tot 22.00 uur in mijn eentje een hele kan
koffie leeg gedronken. Alleen aan de borrel is immers niet gezellig.
En it ferslach fan collega-mounder Visser fan 'e Hantumer Mole:
De dei wie g,oed. De tnoarns earst gjin wyn mar letter yn 'e mtsdrn kaem dy wol. Om healwei
ienen woe it mealle (de skroeJ 1,n it wurk) en smiet de moLute hwat ilt. Der wie wat weÍter dat
wol .fiort koe en de ntoune lruï oan't ltealweifiven ta meald en yn'e ndddei helle tle wyn ek
noch hwat oan. It mealde neÍ hurd mar clat hoechde ek net om't it wetter om di:ze tiid fan it
jier net so bëst oanrinne wol. Nei trijen haw ik de moune nei.fjouwer lange heale seilen swicht
onr de pinne fan de skroef íinder wetter b hàlden. De wyn dy't der doe wie wie genöch, mear
lrceclule net. Meielkxtr hawwe der in trettjin lju - greaÍ en lyts - op'e moune ltwësÍ to sjen. Der
wy lykwols mar ien cly't foar de moune koem. De oaren hawwe de moune wol bisjoen mar dan
om't hja der doc'hs ht'làns kunen. Mar hja ltawwe der hwëst en sjoen. Dy iene man dy't apart
ftsar de moune kaent wie Cees de Haas fun Oudc Atlc. Hy is mounder fan de l,akerntolen.

Wij

hadden op de windmotor bij Koudum een prachtige dag, helaas geen wind maar wel 5
bezoekers. De rvindmotor 't Skar is nog niet maalvaardig i.v.m. kapotte bedieningslier.

Jan Bergsma.
Tot zover de binnengekomen reacties.

l6

Johannes Kooistra op De Hersteller

5

In ons vorige nummer riep de bijsluiterop tot sollicitatie op de voormalige veenpoldermolen
De Hersteller in Sintiohannesga.
De oproep leidde tot een vijftiental reacties van
molenlieftrebbers die het wonen in een molen
tot ultieme wensdroom hadden verheven.

Uiteindelijk kon er maar een de gelukkige
zijn.

Toen op I november jongstleden de officiële
sleuteloverdracht plaats vond, stond de molen

in

aanwezigheid van het voltallige bestuur

met volle zeilen te pronken in het licht van de
namiddagzon.

Jan Wijnsma nam afscheid van een plek die
hem dierbaar was en Johannes Kooistra uit
Sloten zal er samen met zijn vriendin Erika van
den Brink uit Harskamp een nieuwe toekomst
opbouwen.
We hebben er alle vertrouwen in dat dat wel
goed zit met de molenaar /molenmaker/
ballonvaarder die zich in de molenwereld al
helemaal heeft bewezen en in De Hersteller
een enorme uitdaging ziet. We zullen vast nog
meer van hem horen. GDW
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Een expeditie naar de expositie

in een
-_.--*,*_.._.,,

molenaarswoninkje

Toen ik eind september vlak voor het verschijnen van ons vorige nummer in de krant
las dat het arkje van de overleden Friese romanschrijver Rink van der Velde tot Fries
schrijvershuis werd gepromoveerd, gingen mijn gedachten onmiddellijk uit naar onze
eigen Friese molens ryaarvan er enkele ook een woonfunctie hebben.

menig liefhebber. Wellicht dat haar omgeving ook nog eens inspirerend werkt bij de realisatie
van een boek waarin onder meer haar idealen naar buiten worden gebracht.
Op de avond van 4 november ging ze haaÍ eerste expositie openen in het voormalige
molenaarshuisje. Het werd aangekondigd als een expeditie naar de expositie. We gingen
op haar uitnodiging daarom maar eens een kijkje nemen in het wijde veld van Wijns. Op
expeditie dus door het natte veld. Het paadje door het land was 's avonds feestelijk verlicht
met kaarslichtjes in jampotjes die als wegwijzers naar de expositie leidden. Een uniek en
origineel idee waarmee de kunstenares al aangeeft dat ze zich onderscheidt van al die andere
galeriehouders met hun uitgebalanceerde zalen en belichtingsfaciliteiten. Niks geen poeha
dus, maar gewoon, puur natuur in het molenaarshuisje je creatieve kunsten aan het publiek
tonen. Ook geeft ze weinig om het door menig kunstschilder vaak bejubelde noorderlicht. Geef
Yby maar de warme zonnestralen die vanuit het zuiden haar molenaarskamer binnenschijnen.
De voormalige bedstccwand heeft ze omgetoverd in een verhoogd gedeelte met daarin
een boekenkast tegen een imponerende wanddecoratie. Voelt ze zich zonnekind? Ach, het
omniversum is in icdcr geval een grote inspiratiebron, onuitputtelijk, krachtig en weergaloos
mooi. Haar schilderijen vertonen iets eigens, zowel qua kleur en vormgeving als de boodschap
die erachter zit. Ze nodigen uit tot overpeinzing. Het is net als met een werk van Karel Appel
of Mondriaan:je vindt het mooi of niet. Haar persoonlijke zorg voor leven en welzijn, vertolkt
in verf op doek, hccÍi in icder geval al velen tot aanschaf van een schilderij van haar hand
doen besluiten. Samen met journaliste Karin de Mik hoopt ze nog heel veel geluk te mogen
vinden in het bijzondere molenaarshuisje in het wijde veld van Wijns naast een bijzonderde
poldermolen die door een van onze vrijwilligers regelmatig in werking wordt gesteld. En of het
ooit nog eens zal lcidcn tot ccn bijzonder boek, geïnspireerd door de rust in het natuurgebied?
Wie weet. De koeien krpen er door cle achtertuin. Je hoort ze gÍazen en aan de horizon rijzen
de contouren van de grote, lawaaierige stad op. Ver weg, zodat het de stilte niet verstoort. Yby
heeft hier haar plek gcvonden waarmee haar wensdroom langzaam maar zeker gestalte krijgt.
Heel stiekem vraag je je dan af hoe het molenaarsgezin van weleer dit zou vinden. Wellicht
komt een nazaaÍ een kijkje nemen ! Misschien lezen we dat nog eens.
Gerben D. Wijnja

Die zouden zich vast net zo goed als schrijvershuis kunnen manifesteren, zo was m'n eerste
ingeving. In De Hersteller (Sintjohannesga ) hebben in het verleden immers verschillende
molenpublicaties hun voorbereiding en uitvoering gevonden en ook De Swarte Prinsch
(Ouddeel Tytsjerk) deed daar onlangs niet meer voor onder.
Dan zijn er ook nog de nodige molenaarswoninkjes bij onze windmolens die in dit verband
genoemd zouden mogen worden en dan met name die molens die eenzaam in de land liggen.
Immers het arkje van Rink ligt ook midden in een natuurgebied en de stilte, in samenhang met
de sfeer van het buitenleven, zouden borg staan voor inspirerende hersenspinsels die dan weer
tot leven gewekt worden in lezenswaardige romans of andere boeken.
Maar er is een wezenlijk verschil met de molen(aars)woninkjes en het arkje. Laatstgenoemd
verblijf in de petgaten van de Oude Venen heeft geen permanente bewoning, maar kan ter
beschikking gesteld worden aan bijvoorbeeld schrijvers die er dan gedurende een bepaalde
periode hun pennenvruchten tot wasdom kunnen laten komen.
Je zou bij wijze van spreken in het herntsje van de molen Victor kunnen gaan zitten, maar
daar geeft Sjerp de Jong z'n theorielessen voor de molenaarscursus. Het huisje bij de molen
van Lollum zou ook een perfecte locatie kunàen zijn. Daar vertoeft molenaar Durk Posthumus
natuurlijk al en het is nog maar de vraag of hij de aanwezigheid van een (molen)schrijver op
prijs zou stellen. Hij wil per slot van rekening zo vaak mogelijk met de molen kunnen draaien.
Maar dan is er altijd nog de molen van Wijns waar Yby Potlatch het voormalige onderkomen
van het m0ndersgezin promoot als hét voorbeeld van natuurlijk wonen. Ja, Yby zou de
aangewezen persoon kunnen zijn. Immers als kunstenares richt ze de aandacht al op zich van
18
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Amelander Molendag succesvol
Wisseling
op de "Ypey-mole"

De Friese

1I
!I

Molendag die
samenvalt
met de Open
l4onumentendag
geeft echter een
probleem. Er
is dan tevens

Hollumer kermis
en daarbij geven
toeristen, dorpsen eilandbewoners

de voorkeur aan

het feestvertier
temidden van

oliebollen,
de zweef- en

draaimolen
alsmede andere

aantrekkingskrachten. Juist
daardoor kwam

Na een periode van ruim elfjaar heeft Jan Griffioen te kennen gegeven te willen stoppen
als molenaar op de "Ypey-mole". Jan is bijna 75 en vindt dat een leeftijd, die dit besluit

rechtvaardigt.
De opleiding voor vrijwillig molenaar heeft Jan gevolgd bij Gerard Gremmé op "De Hond"
in Peasens en bij langdurige afwezigheid van Gerard, vervolgd bij Lourens Sierkstra op "De
Onderneming" in Witmarsum. Een periodc r,vaar hij nog steeds met genoegen aan terugdenkt.
Op 3 maart 1994 is de eerste kennismaking met de "Ypey-mole", als molenaar in opleiding.
Jan Schenk, voor de mensen, die al langer molenaar zijn, moet dit geen onbekende zijn. zwaait
in die tijd de scepter op deze molen.
Het logboek geeft prijs, dat Jan op 7 oktober 1994 voor het eerst alleen de molen bedient. In de
tijd tot maart 1999 heeft Jan verscheidene keren samen met Schenk de molen gedraaid.
Het malen op de "Ypey-mole" is een interessante bezigheid. De polder van c.a. l3 ha. ten
oosten van natuurgebied De Koekoekspetten wordt van lmaart tot I november bemalen door
deze molen. Van 1 maart tot eind mei wordt een vrij hoog peil aangehouden, dit ten gunste
van de weidevogels. Daarna wordt een lager peil aangehouden, zodat de polder geschikt is
voor begrazing. Na I november wordt de polder aan zijn lot overgelaten en kan bij een hoge
boezemstand onder water lopen. Bij temperaturen onder nul vindt men hier vaak de eerste
schaatsers van het winterseizoen. De polder is eigendom van It Fryske Gea.
Direct in maart, wanneer het water op het schroefdek stond, was Jan vaak hele dagen bezig
de polder weer droog te malen naar het voorjaarspeil en viel dan in de categorie "Gedreven
Molenaar". Vandaag, I november 2005 hebben we samen de zeilen van de molen gehaald voor
de winterstop en de stop van Jan Griffioen.
Als opvolger van Jan, ga ik proberen met dezelfde inzet zïjn werk voort te zetten.
Marten Lootsma.
20
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men op het idee
een speciale

Amelander
molendag in het
leven te roepen.
Die vond zaterdag 22 oktober plaats en dat bleek raak geschoten. Maar liefst 600 mensen zijn
op de Amelander Molendag afgekomen die werd gehouden op zateÍdag2z oktober. De vlag van

I

het Amelands product wapperde fier op de omloop en binnen maalden de molenstenen rogge
van eigen bodem tot meel. Buiten stond een kraam die het meel verwerkte tot poffertjes. En
naast de molen pufte een locomobiel uit 1930 die met zijn riemschijf een maalderijtje aandreef,
zoals dat in de dagen van weleer bij menig boer thuis gebeurde. Ook de wànmöllen van net na
de Tweede Wereldoorlog was in werking om het gedorste graan te reinigen. Tevens stond er
een exemplaar uit het begin van de twintigste eeuw dat werd aangedreven door spierkracht. In
de aanbouw van de molen werd op ambachtelijke wijze mosterd uit Amelander mosterdzaad
vervaardigd. Dat gebeurde door de mosterdzaden samen met azijn te vermalen tussen twee
molenstenen. De mosterd is volgens een reglement op speciaal aangelegde mosterdveldjes
gctceld door Anton Nagtegaal op Ameland met als resultaat een over(h)eerlijke Amelander
Mosterd die valt onder het Amelands Product.

GDW (Foto H.Noot)
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Excursie Ir. D.F. Woudagemaal een succes

zien werken, maar die thans - sinds 1967

-

door oliestook worden gevoed. In het hart

van de kraakheldere machinehal zijn het
de vier tandem-compound stoommachines
met enkelwerkende hogedrukcilinder die
aandacht volledig opeisen. Maar toch is
hier oog voor detail interessant. De neoromaanse kathedraal met z'n rondbogige
vensters bezit nog zoveel fraais dat de
aanwezige molenaars niet zomaar waren
uitgekeken.

Het GFM heeft zich ten doel gesteld
regelmatig uitjcs voor haar leden te
organiseren teneinde elkaar wat vaker te

kunnen ontmoeten. Het bezoek aan het
Woudagemaal was daar in ieder geval een
geslaagd onderdecl van.
Gerben D. Wijnja
Foto boven: Kannetjes, altijd glimmend
gepoetst
Rechts: De ketels

Hieronder: Overzicht van de inrichting van
het gemaal

Foto's: Gerben D. Wijnja
Op zaterdag 8 oktoberbracht een grote groep molenvrienden een bezoek aan het beroemde

Ir. D.F. Woudagemaal van Tacozijl bij Lemmer. Een Werelderfgoed van formaat dat
zich in goed gezelschap bevindt van de Nederlandse vertegenwoordigers te weten het
voormalige Zuiderzee-eiland Schokland, de Stelling van Amsterdam, de droogmakerij
De Beemster, het Rietveld Schröderhuis in Utrecht en de molens van Kinderdijk. Op de
wereldranglijst staan maar liefst 812 objecten waarvan de Grand Canyon in de V.S,, de
Chinese Muur en de piramides van Egypte toch wel de bekendste zijn.
Het gemaal ademt aan de buitenkant de robuustheid van een kathedraal, machtig imponerend,
met name wanneer de pijp rookt en stoom uit de watergangen kolkt terwijl het water met kracht
op het IJsselmeer wordt gemalen, bruisend van drift en ijver alsof het gemaal wil zeggen: ik
ben hier de baas want als de nood aan de man komt ben ik nog steeds Fryslàns hoop in bange
regentijden.
Inderdaad, het pronkstuk van weleer is tot op de dag van vandaag een juweel, gracieus,
machtig en functioneel door inzetbaarheid. Het gemaal staat garant voor het wegwerken van
zes procent van al het overtollige water op de Friese boezem.
Op 7 oktober 1920 had Koningin Wilhelmina het imposante gemaal in werking gesteld en
sindsdien heeft het een actieve rol gespeeld in de geschiedenis van de Friese waterhuishouding.
Met een vermogen van 2520 PK en een capaciteit van 4000 kubieke meter water per minuut
is haar daadkracht zonder meer imponerend. Temeer als je weet dat dit overeenkomt met het
leegmalen van het complete Sneekermeer in twee etmalen. Per dag komt dat neer op ongeveer
zes miljoen kuub water. Daar worden zelfs de grootste poldermolens ukkies bij, maardie moeten
het hebben van windkracht. Teakesyl (zoals het gemaal ook vaak kortweg wordt genoemd)
kan zich echter bedienen van vier Werkspoorketels die we zelf in 1966 nog op kolen hebben
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Portret (3)

Omgeving

Windtust: afleesbaar levensverhaal met raadsel
In De

Utskoat van afgelopen juni

(nummer 118) kwam koren- en pelmolen
'Windlust' van Burum ook aan bod. Een
interessant artikel van Reinder Nouta
behandelt de geschiedenis van de molen
en de ontwikkelingen daaromheen. De

huidige molen kwam gereed

en is gebouwd nadat zijn

in

in

1787

voorganger

1785 geheel afbrandde. Bijzonder

is dat de molen tot ver na de

Burum is vooral bekend om zijn 'oren', die even buiten het dorp in de weilanden zijn
neergestreken. Het wcidsc landschap, dat veel delen van Fryslàn zo kenmerkt, wordt hier met

iets heel anders aangckleed dan met de vele boerderijen, dorpen met kerktorens, uiteraard
ook het molenerfgoe<J en de moderne energiemolens. Het aangezicht van het terpdorp Burum
wordt er niet door verstoord. De telecommunicatieschotels vormen met elkaar duidelijk een
aparte entiteit in hct landschap. En ook hedendaagse functies moeten ergens plaats krijgen.

Tweede

Wereldoorlog in bedrijf is geweest. En hij
is door het (gelukkig) late tijdstip waarop
grootschalig is gerestaureerd vanuit 'louter
monumentenbehoud' (1999 -2000) niet
geheel ontmanteld door onnodig overactief
ingrijpen in één keer. We doelen weer op
de spreekwoordelijke oude-wijvenmolen.
Deze heeft de afleesbare geschiedenis,

oftewel de culturele biografie, van veel
andere (molen)monumenten voorgoed
weggevaagd om maar aan een subjectief
en oppervlakkig'ideaalbeeld' te kunnen

Het dorp zelf ligt fiaai in de omgeving en is in de vroege Middeleeuwen ontstaan op een
kwelderwal. De molcn maakt prominent deel uit van het dorpssilhouet. Wat wel opvalt, is
dat ook in dit deel van de provincie het aandeel 'beamtegrien'voorje gevoel sluipenderwijs
toeneemt. Bij een bezock aan de molen is het de moeite waard tegelijk het oude dorpscentrum
nader te gaan bekijken. Met name de gevarieerde bebouwing aan de Uithof om de kerk en de
bebouwing langs de Herestraat zijn interessant.

voldoen, terwij I de werkelijke geschiedenis
zich niet laat reproduceren en vol nuances
en raadsels zit.Het meeste weten we immers niet! Molen 'Windlust'is in de loop van de 20tt"
eeuw, voortvloeiend uit zijn toenmalige economische gebruik, van diverse latere technische

ontwikkelingen voorzien. Uiterlijk springt het type gevlucht, stroomlijnsysteem Dekker met
zelfzwichting, gelijk in het oog. Bravo, dat dót systeem hier is aangehouden. Het interieur
herbergt nog veel authentieke fragmenten van de latere ontwikkelingen uit de 20ste eeuw, zo
zullen we zien. Maar het kan bijna niet anderg zo zijn, dat de molen ook in de eerste eeuw die
hij als economisch productiemiddel volledig heeft meegemaakt, de l9de, grote aanpassingen
heeft ondergaan. Dit suggereert de molen zélf in dit portret.
De voorganger in de 18de eeuw
Reinder Nouta noemt in zijn historisch overzicht, dat over de geschiedenis van de huidige
molen in de eerste helft van de lgd" eeuw weinig bekend is. Hij beschrijft in zijn artikel,
dat Cornelis Jeens en zijn vrouw Sijtske Halbes op 7 februari 171 I eigenaar werden van de
voorganger van de huidige molen. Dit was een 'voortreffelijke weit- ofte rogmolen'. Bij de
molen hoorde een bakkerij, die ook eigendom werd van de molenaar. Na deze eigenaar volgden
achtereenvolgens in 1766 hun zoon Halbe Cornelis, een jaar later al (!) Pijter Jans en diens
vrouw en tot slot op 26 december 1784 Andries Bastiaan Bosch en diens echtgenote Aafke
Willems Crijtzema als eigenaar. Zij hadden niet lang plezier van de molen: op 12 oktober 1785
brandde deze geheel af. Ook de brochure en de website van de molen melden deze historische
gegevens. In een latere akte was niet sprake van molen met bakkerij, maar van de bakkerij en
dan pas de molen 'daarbij behorend'.
a/
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De molen is tijdens een rondgang door het dorp verschillende keren zichtbaar door onverwachte
doorkijkjes. Vanaf de Herestraat komt de molen op deze wijze in beeld. Diverse loodsen
houden nog een bedrijfssfeer in herinnering.

Het bouwsysteem
De als stellingmolen uitgevoerde achtkante bovenkruier is voorzien van doorgaande
achtkantstiilen. Dit is ook afleesbaar aan het uiterlijk. De gepotdekselde onderbouw is sterk
taps van vorm. De achtkantstijlen rusten via kliphouten op gemetselde klippen, die deel
uitmaken van de laag gemetselde bakstenen voet. Het grenenhouten achtkant telt vijfbintlagen
en een scheerbalklaag, gelegen tussen de bovenste twee bintlagen. Twee bintlagen bevinden
zich onder de stelling; daarboven bevinden zich conform noordelijk concept drie bintlagen.
Ook deze Friese molen is, zoals zoveel nu nog aanwezige

exemplaren, niet gebouwd 'op de middenschreven'.
De bintlagen boven de stelling dragen respectievelijk
de volgende functies: de steenzolder, het kalf waarop
de koningsspil is gelagerd en de kapzolder. Voor veel
achtkante houten molens geldt, dat de hoofddraagstructuur
werd afgestemd op het inbouwpakket: het gaande werk.
De genoemde scheerbalklaag bevat de ijzerbalken ten
behoeve van de bovenlagering van de maal- en pelspillen.
De zolder op de eerste bintlaag boven de beganegrond
biedt plaats aan opslagruimte in gorthokken en latere
silo('s) of mengketel(s). De tweede bintlaag ligt niet gelijk
met de stelling, maar ligt lager. De eigenlijke tweede
zolder - tevens maalzolder ligt wel op stellingniveau
19;
en steunt middels secundaire houten onderdelen af op de
tweede bintlaag. De ruimte tussen de stellingzolder en de
tweede bintlaag is bedoeld voor de beide pelkoppels en
is vooral waatneembaar bij het beklimmen van de trap
naar de stellingzolder en vanaf de eerste zolder ter plaatse van het luiwerk.

!
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Rond de verticale doorvoer van het luiwerk zijn hier hergebruikte stukken houten roede
aanwezig (het geschilderde hout op de foto). Het is (nog) niet duidelijk, of deze stukken
roede
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bij later herstelwerk zijn hergebruikt, of al bij

de

Molentechnische details en functies
In een beknopt portret als dit, is het onmogelijk om alle details en elke kleine ontwikkeling van
een molen te benoemen. We schetsen hier slechts de belangrijkste afleesbare ontwikkelingen
uit de 20ste eeuw.

Gedurende de 20ste eeuw is de molen nog
lang in gebruik geweest en was in het laatst
eigendom van de firma Bremer. Deze

recente geschiedenis

is goed

afleesbaar.

die in de
twintigste eeuw zijn aangebracht, en die
nog aanwezig zijn, zijn onder meer: het
Molentechnische verbeteringen

engelse kruiwerk, het genoemde gevlucht:
stroomlijnsysteem Dekker met zelfzwichting,

een door een elektromotor aangedreven
elevator, een door een elektromotor (zie
foto) aangedreven tweede luiwerk en diverse
metalen graan- en/of meeltransportbuizen.

Molenhistoricus Popke Timmermans wees op
de vroegere geschilderde Nederlandse vlaggen

op de vier Dekker stroomlijnneuzen, die op
foto's van de molen van voor de restauratie
zichtbaar zijn. De aÍbeeldingen in zowel
'Friese Molens' (1995) als 'Fries Molenboek'

dit kenmerk inderdaad nog
duidelijk zien. Het is op dit momcnt niet meer
(1980) laten

aanwezig. Een suggestie is, orn dit op het
vernieuwde gevlucht alsnog terug te brengen!
Nader onderzoek moet uitwijzen, wanneer dit

kenmerk precies zijn intrede heeft gedaan.
Misschien wel in de oorlogsjaren, meldde
Popke ons. Best bijzonder, deze vlaggen, voor
een noordelijke molen!

bouw zijn gebruikt. Ook vroeger nieuw gebruikt hout is
in deze molen voor een behoorlijk deel in authentieke

De elektrisch aangedreven werktuigen vroegen

staat bewaard en draagt zichtbare gebruikssporen
en inscripties, waarover straks meer. De cultuur- en

instal laties in de molen. Diverseelektraleidingen
en -schakelaars uit verschillende perioden zijn

bouwhistorische waarde van een molen worden door dit
soort onvervangbare materiële eigenschappen bepaald.
De uitspraak 'in materie gestold'duidt deze essentie van
de monumentenzorg. De zo bejubelde verschijningsvorm
van molens is per geval slechts een gevolg van de
gebezigde bouwconstructie en afbouwtechniek,
die nodig waren om het toen gewenste maal- en/of
pelproces, oftewel het gaande werk, te kunnen realiseren.
Het eveneens gewaardeerde ambacht is slechts een
voortvloeisel uit de niet repliceerbare context per periode
en per geval in al zijn facetten: technisch, geograflsch,
economisch, sociaal, cultureel, etc, etc.

nog aanwezig en laten deze ontwikkelingen
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uiteraard de aanleg van elektrotechnische

in de tijd duidelijk

aflezen. Ook

dit

soort

ontwikkelingen worden tegenwoordig tot het
monument gerekend, ook al kunnen we ze
vanuit veiligheidsoverwegingen wellicht niet
eens meer gebruiken. Maar uit enkel praktisch
oogpunt, is de hele molen achterhaald!

We kunnen ook melden, dat molen 'Windlust'
veel inscripties en geschreven teksten bevat.
Vooral uit de l9d" eeuw. Zeer waardevol en tot
de essentie van het monument behorend, zo
bewijst het laatste deel van dit artikel.
De Utskoatnr. 120, december 2005
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Last but not least: Hét raadsel

De molen en deze historie laten ons zitten met de volgende vragen:

.

Kreeg de voorganger van de huidige molen van Burum in de tweede helft van de 18d" eeuw
een minder groot economisch belang voor zijn eigenaar(s)?

2.

Een andere interessante vraag, die wellicht door archiefonderzoek kan worden beantwoord,
is of deze molen, die in 1785 geheel afbrandde, wel tot het eind toe in gebruik is geweest

I

als 'weit- ofte rogmolen'?

3. Is de huidige molen werkelijk gebouwd als louter pelmolen? Het enige, maar wel
onomstotelijke gegeven dat we nu hebben, is dat de klossen waaraan de pasbalken van
de maalkoppels hangen in een later stadium zijn aangebracht. Komt dit door het later
aanbrengen van de maalkoppels, öfdoor het wijzigen hiervan in een later stadium?

4.

Vervolgvraag: In het geval dat de molen werkelijk pas later is voorzien van graanmaalkoppels,
wanneer heeft dit dan precies plaatsgevonden? In elk geval na 1849.

5. Een algemene vraag is, of molen 'Windlust' uniek is met de hierboven gesuggereerde
ontwikkeling? Ziln er in Friesland en Groningen meer molens bekend die omstreeks
dezelfde tijd zijn gebouwd als pelmolen en die in de tweede helft van de l9d" eeuw zijn
uitgebreid tot koren- en pelmolen? Bekend is, dat de afschaffing van de belasting op het
gemaal halverwege de I 9d" eeuw een hausse gaf in de bouw van korenmolens.
Vragen te over dus ovcr dcze molen. We roepen de lezers dan ook op om eventuele verklaringen

en nieuwe feiten uit bestudering van andere molens en
uit archiefonderzoek te melden.

- dus de molem zélf - suggereert de in de inleiding genoemde ontwikkeling, die in
de 19d" eeuw moet hebben plaatsgevonden. Wat is er aan de hand? De foto, gemaakt vanaf
de maal- cq. stellingzolder laatde pasbalk van één van de maalkoppels zien. Deze is aan zijn
uiteinde opgehangen aan een klos die onder de nog net zichtbare losse bintbalk is gemonteerd
Deze foto

bintbalk is genageld en ingekroosd. Tot zover niet bijzonder. Maar wat schetst
onze verbazing: de klos doorkruist een met fraaie krulletters op de vaste bintbalk geschreven
tekst uit 1849. De pasbalk vanhet andere maalkoppel waarmee de molen is uitgerust hangt
ook aan een dergelijke klos. Die klos doorkruist een uit de vaste bintbalk gesneden inscriptie
uit lnog) onbekend jaaíal.
Onomstotelijke conclusie: Beide klossen ten behoeve van de ophanging van de pasbalken zijn
aangebracht nó het aanbrengen van genoemde teksten annex inscripties. Het exemplaar op de
foto dus nd1849.
en tegen de vaste

Dit zou kunnen betekenen, dat de molen aanvankelijk zonder maalkoppels is gebouwd en dus
in 1787 louter als pelmolen is gebouwd (of moeten we zeggen: herbouwd?).
Van de voorganger van

de molen was in de

1

8d" eeuw bekend, dat het een

'voortreffelijke weit-

ofte rogmolen'betrof. Van pelrnolen is geen sprake. Maar de niet volledige geschiedschrijving
geeft ook aan, dat in een latere verkoopakte van de vorige molen niet sprake was van molen
met bakkerij, maar van de bakkerij en dan pas de molen 'daarbij behorend'. Voorts is over de
geschiedenis van de huidige molen in de eerste helft van de 19d" eeuw weinig bekend.
28
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Technisch gezien blijÍi een merkwaardigheid bestaan,
als we ervan uit zouden gaan dat de molen aanvankelijk
als pelmolen is gebouwd. Het spoorwiel ligt namelijk
hoog in de molcn, wat gocd aansluit op de huidige
inrichting met naast twee pelkoppels, twee maalkoppels
op de eerste zolder boven stellingniveau.
Zou men bij de bouw van een zuivere pelmolen voor
zulke lange pelspillen kiezen, terwijl men in dat geval
het spoorwiel ook heel goed lager zou hebben kunnen
plaatsen? De molen heeft ons bij de opname overigens
geen aanwijzingen gegeven, dat het spoorwiel vroeger
lager geplaatst is geweest. Ook is in de molen (nog) geen
onomstotelijk bewijs gevonden, dat de ijzerbalken voor
de maalspillen later zijn aangebracht. De constructie op
de foto toont, dat het wel goed mogelijk is dat deze later
zijn aangebracht ter hoogte van de scheerbalklaag. Ook dit dilemma en het dilemma van de
lange pelspillen vraagt nader onderzoek en vergelijking met gelijkwaardige molens.
Tekst en foto's: Frank Terpstra

Verantwoording:
. De foto's zijn gemaakt tijdens een bezoek aan de molen op 24 september 2005. Dank
aan vrijwillig molenaar Marco Hiemstra uit Burum voor openstelling van èn uitleg op de

.

molen.

Molinoloog Yolt IJzerman uit Aldeboarn komt met de nieuwe gegevens, die de molen ons

tot nu toe heeft laten ontdekken, tot dezelfde vragen als die in dit artikel aan de lezers
worden gesteld.
De Utskoot nr. 120. de<'ember 2005
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.

Molenhistoricus Popke Timmermans uit Heerenveen wees op de verdwenen Nederlandse
vlaggen op het gevlucht.

Bronnen:

.
.
.
.
.
.

'Friese Molens', 1995,pag\na764
'Fries Molenboek', 1980, pagina 159
Brochure 'Koren- en pelmolen Windlust', Marco Hiemstra
Website www.home.wanadoo.nl/marco.hiemstra, Marco Hiemstra

Artikel'De'Windlust'vanBurumindehistorie',ReinderNouta,DeUtskoatnummerllS,
juni 2005, pagina2S-34
'419x FRIESLAND, Van Slijkenburg tot Moddergat', Peter Karstkarel, 2005

Uit ons prentenkabinet
"De onbekende molen (linksboven) in Utskoat nr. 1 19 betreft poldermolen de "Zuidwendinger" te
Vierverlaten." Dat schrijft Harmannus Noot ons direct al bij het verschijnen van nummer 119.
Hij vervolgt met: "Zelf ben ik ook nog in het bezit van zelfgemaakte foto's van vóór de
restauratie waarop de situatie identiek is. Na de laatste restauratie, welke in 1990 is uitgevoerd,
zijn de veldmuren geheel opnieuw opgemetseld waardoor er in de westgevel een langwerpig
kozijn is geplaatst i.p.v. voorheen een vierkante. Verder had de molen op de buitenroede een
stroomlijnneus type van Bussel.
Ik zeg met nadruk type Van Bussel, omdat ik niet met zekerheid kan zeggen dat het hier ook
daadwerkelijk om een van Bussel stroomlijnneus gaat. Om het patent te ontopen, werden er in
de provincie Groningen vaak imitatie Van Busselneuzen aangebracht.
Het is zelfs de vraag of er in de provincie Groningen ooit echte van Busselneuzen zijn

in de rest van Friesland naar beneden toe. Een echte streekeigenschap dus," aldus de ervaren
molenmaker uit Huins.
De boeremuonts behoort tot de specialismen van Posthumus, zeker als het om z'n eigen
woonomgeving gaat. En dat is het geval met de muonts op pagina 32 linksonder. Posthumus
voorzag z'nrake tracering van talrijke aanvullende gegevens die we u niet willen onthouden.
De slanke, met planken gepotdekselde molen stond onder Wommels en wel in de SÍdhoeke
en behoorde bij de boerderij die bewoond werd door veehouder B. Bokma. In 1828 was hij
gebouwd en hij bemaalde een oppervlakte van ca. 86 hectare. De vlucht bedroeg 13,40 meter.
Tot na de Tweede Wereldoorlog was hij nog in bedrijf en daarna is hij aan het begin van de
vijftiger jaren afgebroken. Het is opmerkelijk dat bij deze kleine molen een stookhut heeft
gestaan voor het gerief van de molenaar. Ook Rob Borst uit Den Haag denkt aan de molen van
polder 368 te Wommels, ten NW van Hidaard (Tellens-Noord, eig.Bokma). Hij weet nog toe te
voegen dat de molen kadastraal gelegen is onder de gemeente Wommels, sectie A, no.971. De
molen bestond nog in 1943 en is opgenomen in de Rijksinventarisatie van dat jaar.
We zeggen alle inzenders hartelijk dank voor hun uitgebreide uiteenzetting. Bijgaand
weer wat onbekend plaatrnateriaal. We spreken de hoop uit dat ook nu de oplossing wordt
aangedragen.

Hieronder een nieuw toepasselijk molenplaatje van een zaagmolen in wintersfeer. Het is
getekend door ene B. de Boer en het is gedateerd 26-12-98. Dat moet dan I 898 zijn want het
werd gepubliceerd aan het begin van de vorige eeuw in het blad It Heitelàn.
Wie het weet mag het ons doorgeven.
Gerben D. Wrjnja

aangebracht."
De heer Johan S. Bakker uit Moerkapelle voegde eraan toe:
"Het Van Bussel-systeem is nooit gepatenteerd geweest, dus iedereen kon zijn gang gaan om
een gelijkend systeem aan te brengen. In hoeverre Groninger molenmakers inderdaad het
systeem van Van Bussel kopieerden is zeer de vraag, inspireren misschien wel. Echte Van
Busselwieken waren het in elk geval niet in de provincie Groningen Iedere molenmaker had

zijn eigen 'watermerk'. Waarschijnlijk om die reden werd dit systeem in beide Groninger
molenboeken ook consequent aangeduid als zijnde stroomlijnneuzen. Nergens wordt het woord
Van Bussselwiek gehanteerd. De deskundigen die bij beide boeken betrokken waren, (B.van
der Veen Czn. en W.O. Bakker) waren drommels goed op de hoogte van dit technisch aspect."
Ook de heer Durk Posthumus uit Huins bracht de molen als zodanig thuis en verwijst daarbij
naar het provinciaal molenboek van Groningen onder nummer 55.
Tot zover informatie over de oude molenfoto en het daarbij ter sprake gekomen Van Busselsysteem.
De onbekende molenromp was voor Posthumus overigens ook geen probleem.

Hij

herkende

daarin de watermolen te WesterwUtwerd van het waterschap "De Breeken". Deze molen is
sinds 1954 buiten gebruik op windkracht. Op22 oktober 1963 werd hij deels gesloopt en
enkele jaren later geheel. De molen is in volle glorie afgedrukt in het Groninger Molenboek op
blz. 163, zodat we de liefhebbers daar graag naar verwijzen voor meer informatie.
Over de spinnekop van blz. 31 liet Posthumus zich ook uit al blijft de exacte standplaats
nog onbekend. Hij moet ergens in het zuidoosten van de provincie gezocht worden. "In de
omgeving van Wolvega waren de windborden naar de as toe afgrond en niet zoals gebruikelijk
30
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We lezen dan ook de

"Die alte Sàge" een zaagmolen in Zwitserland
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Op onze jaarlijkse vakanties in de bergen
laten we onze molen(s) achter, ook in
gedachten. Klimmen en genieten van weidse
uitzichten willen we dan. Maar toen er in
een voor ons nieuw dal volgens het opgepikte
folderkaartje een "Sàgem0le" vermeld
stond als bezienswaardigheid..... begon het
molenaarsbloed tóch te kietelen.

Schwarzwald Alp"
te bouwen. De oude
aanwezige zaagmolen
het
1800

uit

jaar

werd vergroot

(tussen Meiringen en Grindelwald) gegaan om er
een machtige gletscherlucht te bezien, maar "Die

zodanig

herbouwd,

't

Was

even zoeken: geen vrolijk draaiende molenwieken
die je at van verre wenken. Wel een snelstromend
glinsterend beekje, dat we van boven zagen komen
en dat de aandrijfster van de sàgem0hle bleek te

zijn. Via een van hout getimmerde goot vloeit
het water met grote snelheid richting scheprad.
Constante aandrijving dus? Nee! We komen dat en
nog veel meer interessants te weten omdat één van

de vrijwillig molenaars was gearriveerd. Die had
ons foto's zien nemen, juist tijdens zijn lunchuurtje
en hij was bereid om ons een privé rondleiding
te geven. Wat ons direct opviel: de molen is nog
niet heel oud, 100 jaar en 5 jaar geleden helemaal
gerestaureerd. Wel met behulp van moderne
technieken en materialen. Zo werden er gewone
stalen kruiskopschroeven gebruikt. Verder zagen we dat de boomkolk, waar stammen vóór het
zagen langdurig wateren een karpervijver is geworden. Er is ook geen helling meer, maar de
stammen liggen precies op sleelengte (12 meter) afgekort op onderliggers naast de molen. De
zijkant van de molen kan open, zodat de stammen zó naar binnen de slede opgerold kunnen
worden. Daarop worden ze niet vastgezet met stroppen, maar alleen door er aan twee uiteinden
klemmen in te slaan die aangedraaid kunnen worden. Er wordt maar één zaagblad gebruikt;
men zaagt dus plank voor plank. Voor het voortbewegen van de slede is een V-vormige vork
om het krabbelrad (dat dus zonder tanden is) geklemd.
Een zaagsnede in het sleehoofd bepaalt de richting van het zagen, meÍ name wanneer de boom
teruggehaald wordt voor het afzagen van de volgende plank. DaÍ zagen gaat héél snel; in de
ogen van een windmolenzager angstwekkend snel. Die snelheid is overigens wel te regelen,
middels een houtje met verstelgaten. En ja, de toevoer zelf wisselt ook, net als die van de
wind. Zo droogt het aandrijvend beekje wel eens op, vooral tegen de herfst. Als de molen niet
in bedrijf is, komt er een deksel in de bodem van de toevoergoot, waardoor het water dan óver
het rad heen vloeit.
We stonden ook even stil bij een fotoreportage, die de grote ravage laat zien welke vorig
jaar ontstond. Een zeer zware augustusstorm met onweer bracht een enorme waterstroom en
vallende bomen vernielden een deel van de molen. Wat mooi, dat de molen er nu een jaar later
toch weer zo mooi bij staat én alweer zagen kan!
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om er het "Kiirhaus

We waren naar dat gebied, het Rosenlauitahl
alte Sàge" werd direct ons tweede doel.

Stittung «pro Sàge.SchwaÍzwald

geschiedenis.

Een zekere Ulrich
Thöni kocht in 1900
een hoog in dit dal
gelegen stuk grond
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en

dat men alle houten
bouwelementen voor
dit huis / hotel zouden
kunnen zagen. Ook
bij verdere verbouwingen e.d. deed "die Sàge" regelmatig dienst, tot aan de hotelbrand van
1943. Bij een belangrijke verbouwing tot chalethotel kreeg ze weer een grote rol en werd
daartoe uitgerust met een Hobel- machine die dankzij een nieuwe transmissie door het waterrad
aangedreven kon worden. Maar in de daarop volgende jaren werd de houtzager steeds minder
gebruikt. Er trad stilstandschade op; er moesten steeds weer dingen gerepareerd worden. In
I 997 werd de stichting "Pro Sàge Schwarzalp" opgericht, met als doel deze houtzager als een
getuige van de technische
ontwikkelingen in de 20ste eeuw te behouden.
Toen kon de zaagmolen
weer helemaal hersteld

Einf achgattersàge 5(hwarzwaldalp

1 öber5(hlà(htiges Wasserrad
2 Zahníad Gusseircn lnil Holzzàhnen

3
4

worden. Vanaf de zomer

in 2000 zijn er

6
7

zeer

regelmatig excursies en
rondleidingen.

Ritlelaad 6ujlelsen
Riemenscheíbe, Holz, doppelbreit

5 Riemenscheibeh voli {rnd leer
Schwunqràder
Steljen

8 GaftFr
9 Vorschubgertànge
10 Schàlt,Stossrad
,

1 Riemens.heíbe Íiir Wagenru(klauï

In een speciaal foldertje
is bijgaande tekening

afgedrukt, welke

de

hele werking wat verduidelijken kan. We kochten

ook een videofilm,

die

heel mooi de restauratie

laat zien. Wie die ook
eens wil bekijken mag
hem best even van ons
lenen

!

Lourens en

Hiltsje

Feenstra
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Ook is de molen nu open voor publiek op
zaterdagmiddag en worden leden geworven.
De FoMM doet aan opleidingen tot vrijwillige
molenaar met Nederlandse steun (GVM) en
organiseren excursies naar andere (water)
molens. Er zijn nu 5 vrijwillige molenaars!

De Mostert's molen in Kaapstad

De korenmolen is een grondzeiler meteen

vlucht

van 77 meter en Oud Hollandse ophekking.
De romp (onder 1.40 dik) is met bolders
opgebouwd en gepleisterd. De kap is met riet
bedekt en heeft een voeghouten kruiwerk, de
lange spruit ligt voor het bovenwiel boven de
voeghouten.

De bovenas is van hout met op de

hoeken

over de hele lengte hoekijzers waarom heen
kneppelstroppen. In de hals zijn schenen

In het kader van "wie verre reizen maakt. ...." deze keer een ontdekking in
Kaapstad, Zuid Afrika.
Op de Kaap de Goede Hoop, opgericht 1653 door de Verenigde Oost Indische Compagnie
(VOC), staat nog één ronde stenen molen. Er hebben er meer gestaan maar die hebben de
sterke winden niet kunnen weerstaan. Later pas in 1717 werd door de "heren van seventien"
(de VOC) molenmakers en materiaal naar de Kaap gezonden om betere molens te bouwen.
Daarvan is maar één blijven bestaan: de Mostert's molen in Kaapstad. Het is de enige
windmolen ten zuiden van de Sahara. Gysbert van Reenen, een lid van een vooraanstaande
familie op de Kaap en eigenaar van de boerderij "welgelegen" bouwde deze molen in 1796
een jaar nadat de Engelsen de Kaap veroverden op de VOC die tot toen alle molens bezat.
De boerderij werd in 1823 gekocht door de schoonzoon van Gysbert van Reenen: Sybrand
Jacobus Mostert, zijn naam werd later met deze molen geassocieerd. Het blijkt dat de molen
in 1873 al niet meer functioneerde en in 1891 kocht Cecil Jonh Rhodes de boerderij. De molen
raakte in verval. Toen Cecil John Rhodes in 1904 stierf liet hij alle bezittingen na aan de staat
waaronder de Mostert's molen. In 1935 restaureerde een molenmaker uit Adorp de molen in
opdracht van de Staat. Doch na enkele jaren verviel de molen weer in verval en 1995 werd
de molen wederom gerestaureerd door dezelfde molen maker in opdracht van de Nederlandse
ambassade. Om te verkomen dat de molen weer in verval zou raken is de FoMM (Friends of
Mostert's Mill) opgericht met het doel de molen te onderhouden en om mee te malen.
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aangebracht. Op het andere eind het pinlager met
een muts op de houten pin. Beide lagers zijn van
Arduinsteen. De molen heeft geen spoorwiel, de
steenspil (een oude mast van een schip die voor
de kust verging) wordt rechtstreeks door het
hovenwiel aangedreven, vandaar het steenrondsel boven aan de koningsspil. De Vlaamse vang
(met slechts drie blokken) wordt bij het linker voeghout onderbroken door de twee maanijzers.
Er zijn twee zolders: kapzolder en steenzolder. De molenaar staat op de begaande grond aan
de meelbak. Er is één koppel stenen met rechtpandscherpsel en lichtwerk met een kruisvonder.
Het gewicht van de steen is al tot de helft geslonken door het billen. Als kruipalen waren
walviskaken gebruikt waar er nog een paar van over zijn en die ook als zodanig dienst doen.
Nu is het malen in Kaapstad niet een makkie. Kennen wij hier in Nederland een "werkwind", in
Kaapstad heb je soms in één dag vierjaargetijden. Op de Kaap komen twee oceanen bij elkaar
en dat gaat met hevige storingen gepaard omdat de éne zeestroom (de Benguele golfstroom)
met zeer koud water vanuit de Zuidpool komt en de andere (de Agulhas golfstroom) uit het
oosten welke warm water aanvoert vanuit de Indische Oceaan. Door de jaren heen is ook
de molenbiotoop door boomgroei verslechterd en er is snelweg vlakbij aangelegd. Ook daar
vecht men tegen windmolens.
De depressies draaien hier rechtsom

en de zon draait linksom. Het

is

sowieso een land met tegenstellingen,
en dat maakt (Zuid) Afrika zo
interessant.

Met vriendelijke groeten,
Pieter Breeuwsma
pieterbreeuwsma@wanadoo. nl

Het bovenwiel en het steenrondsel op de
kapzolder van de Mostert's molen. Op de
achtergrond de vangbalk met ballast kist.
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dy àlde fan my net witte fansels. Och, in mole wie doe ek hiel gewoan no. Ik ha der ek faak
genöch achter stien as it heit net paste. Dy moast dan as boade nei in begraffenis.
As it dan heech wetter wie en der stie genöch wyn dan waard ik fan skoalle plukt en dan kaam
ik achter de mole te stean om op te passen. Ek nachts stie ik faak achter de mole. As heit
nachten yn tou west hie, moast er wolris sliepe fansels. Dan siet ik achter it nÍt de wjukken te
tellen. As it te hurd gong, of as der wat oars wie, moast ik dy àlde wekker meitsje. En as de
mole stilfoel ek. Want dan koe de wyn wol Ítsjitte en moast der kÍuid wurde. Och wy strÍnden
altyd by de mole om en binne der by grut brocht."
Nog altijd is Auke in de ban van de molen: hij is regelmatig van de partij op de koren- en
pelmolen De Ondcrncming in Witmarsum. Bovendien bemaalt hij de spinnekop Duivenhok
bij Tzum. Wij zeggen hem dank voor zijn reactie die met recht thuishoort in de categorie Uit
de oude molendoos. GDW

ï.,.

Molen Tsjeppenbur te Wjelsryp
Het verhaal over deze molen, geplaatst in trummer 119 van september jongstleden,
leidde tot een interessante reactie van (vrrjwillig) molenaar Auke Bootsma uit Dronrijp.

"Der sit in gat fan tsien jier yn hè", was z'n eerste reactie over de telefoon. Later in het
gesprek blijkt, dat het leemte met emotie is. In de periode van 1943 tot I 953 was Gosse Wypke
Bootsma hier de molenaar, de vader van Auke. En dan begint hij te vertellen:

"tk bin grut brocht by

de molen fan de Aaltsjemarpolder 0nder Ferwàlde. Heit bemealde dër
Wy wennen doe yn in wenarkje by de grutte mole wylst pake op'e Marpleats
fan Ferwàlde tahold. Beide molen binne allang sloopt. Doe't de mole fan Balkein (Oudeleije)
frijkaam die heit derop. Wy ha dër doe yn 'e oarlochstiid trije jier wenne.
Yn 1943 kaam de mole fan Tsjeppenbur beskikber. Heit skreau derop en krige him. Ik wie
ek altyd by dy àld mole. Wat ...... ik ha der wol mei yn 'e r0nte west. Myn maat die dan de
fang los en liet him hiel sunich draaie. As ik boppe siet hold er him eefkes. Wat hie ik dèr yn
'e hichte in prachtich Ítsicht. Stadich gong ik dan wer nei 0nderen. Mar bliksem, dat moast
de beide molen.

36

De Utskoat nr. 120, decentber 2005

I

Dc Utskortt rtr. 120, lc«'nthcr 2005

37

Service van De slimme zelfzwichting
De windmotortekening bij het artikel "De slimme zelfzwichting van de windmotor" in de

Colofon

vorige Utskoat is wat klein weergegeven, vooral wat betreft de benamingen van de diverse
onderdelen.
Voor geïnteresseerden

is er echter de mogelijkheid om de tekening op A.4 formaat

verkrijgen. Een telefoontje aan 0515 415103 of per E-mail

te
j.bergstra@hetnet.nl en de

Nr

december 2005

120

De Utskoat

tekening wordt u gratis toegezonden.

is een uitgave van
Stichting l)e F ryske Mole en Vereniging Gild Fryske Mounders

Jan Bergstra

Nieuwe molenkaarten van H. Noot
De heer H. Noot uit Haren heeft een serie molenkaarten
uitgegeven. Het zijn poldermolen De Noordermolen te
Noordbroeksterhamrik Gr., poldermolen Langwert of
Zuidoostermolen te Winsum/Bruggeburen Fr.(zie de foto
hiernaast), korenmolen De Juffer te Gasselternijveen Dr. en
korenmolen De Lijen te Staphorst Ov.. De kaaÍen kosten
0.50 euro per stuk, te vermeerderen met portokosten zijnde
0.39 euro tot maximaal vijf stuks. Ze zijn te bestellen door het
bedrag over te maken op Postbankrekening 4810054 t.n.v. H.
Noot, Gagelweg3,9753 JZ Haren Gr, onder vermelding van
ansichtkaarten. (en bij overschrijving via een bankrekening
het adres vermelden) Voor nadere informatie: Email:
h.noot@home.nl Tel: 06 19738819
I
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Bijzondere molenboeken te koop
Mochten er leerlingen zijn die het alleraardigste
molenboek Molens van Stokhuyzen nog zoekgn
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(tenzij anders vermeld)

Advertentieacquisitie:
Harm Zuidstra, Ulke Boonstralaan 10,

Jippe Braaksma
Pieter Breeuwsma
Henk Kuipers
Marten Lootsma
Karin en Harmannus Noot

l,r'rlertirtlrttinistralic:

De molen in ons volksleven van A. Bicker Caarten; Molenleven in Rijnland van A. Bicker
Caarten, De molenboeken van Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe, Overijssel, Zeeland
en Gelderland. Het geheim van Jaap de olieslagersknecht, Molens in oude ansichten van
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en .... Langs oude Friese Windmolens En Oud Zaansch
Molenleven de tweede bundel van molenmaker P. Boorsma ! ! Ook hebben we nog
Strijd in de Veenpolder (over De Hersteller en andere molens van de St. Johannesgaster
Veenpolder) en Us Fryske Mounen. Zie www.utskoat.nl voor meer titels of bel'

Foto's en archiefcollectie:
Gerben D. Wijnja

rrrolcrrititrrvot'tlctr.trl
l'r rt'sl :r tttl llrtrr k rck. nr. 2980.24.934)
(l'rr() .l5,l.l()(X))

liggen. Dat geldt ook voor het grote molenalbum
WINDMOLENS van drs. P. Nijhof. En het neusje

Andere molenboeken uit de aanbiedingen van de website
Iets voor onder de kerstboom????????

Gerben D. Wijnja (tel. 0515-57.93.48)

8501 EB Joure

(

industriemolens hebben we ook nog liggen het boek Mere voor, herinneringen van eenZaanse
molenmaker en Nieuwe schetsen uit het oude Zaanse molenleven. Wie eerst komt eerst maalt.
Bel of mail de redactie (zie colofon)

De redactie wordt gevormd door:
Hiltsje Feenstra (tel. 05 l4-582160)
Pieter Kooisrra ( tel 058-2880038)
Ruurd Jakob Nauta (tel.05 l5 -559454)
Geurt v.d. Weg (tel. 0566-601858)
Gerben D. Wijnja (tel. 05 15-579348)

(

voor hun opteiding dan kunnen zij contact opnemen
met de redactie. We hebben nog een paar exemplaren

van de zalm Windmolens van de oude Zaanse molenmaker Husslage, echt een fantastisch
boek van ongeëvenaarde kwaliteit. Van dezelfde schrijver die als molenmaker prachtige
verhalen optekende uit de mond van de laatste Zaanse molenaars op de indrukwekkende
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Aan dit nummer werkten mee:

Durk Posthumus
Frank Terpstra
Piet de Vries
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Caparis Grafisch Centrum Heerenveen
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@ Zonder voorafgaande toestemming
van de redactie is het niet toegestaan
artikelen en/of foto's over te nemen.
Wel wordt gaarne meegewerkt aan het
beschikbaar stellen van informatie uit

dit en voorgaande nummers.
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