In dit nummer
3.
5.
9.
11.
12.
13.
15.
24
25.
27
28
29
30
31
32
34
36
37
39
42
43.

Van de redactie
Mededelingen Gild Fryske Mounders
Molen Welgelegen heeft twee lintjes
Nieuws van Stichting De Fryske Mole
Twintig molens DFM onder contract bij WF
8e Friese molendag / Drentse molendag 2006
Portret (4) De Huinsermolen
Excursie Amsterdam e.o. 1 april 2006
Update portret 1 en 3
Molennieuws uit Welsryp
Windmotor Jousterp
Hartwerder windmotor
Cees Notenboom onderscheiden
Olieslagers onderscheiden
De waterbeheersing in historie
Nationale molendag 2006
De poldermolen van de Hoedemakerspolder
Uit ons prentenkabinet
Draaiuren 2004 én 2005
Literatuur/aangeboden
Colofon

Agenda
8 juli
13 augustus
26 augustus
27 augustus
2 september
3 september
9 september

Molendag Goeree-Overflakkee
Sluiting septembernummer 123
Drentse Molendag
Molendag Antwerpen (België)
Walcherense molendag
Schermer maaldag
Friese Molendag en Open Monumentendag

Bij de foto’s op de omslag
Bij de voorpagina: De Skarrenmoune bij Scharsterbrug werd op de Nationale Molen- en
Gemalendag bediend door vrijwillig molenaar Bauke Bos. Hij boekte met 80 bezoekers een
record.
Bij de achterpagina:
De Sweachmermole van Langweer was zaterdag het domein van de pas geslaagde vrijwillige
molenaars Cees Foppele en Mient van der Velde. Langweer bestaat dit jaar 750 jaar. Ter
gelegenheid daarvan werd er in mei feest gevierd. De molen beheerst al jarenlang het silhouet
van dit watersportdorp en mag daarom delen in de feestvreugde. Wij nemen hem daarom
ook graag als mooi plaatje op.

Van de redactie
Het weekend van 24 en 25 maart had voor het dorpje Tjerkwerd een interessante molendrukte
in petto. Op vrijdag stond de Babuurster molen centraal op een bijeenkomst van het
stichtingsbestuur van De Fryske Mole en het Wetterskip Fryslân. Er werd een contract
ondertekend om oude molens weer daadwerkelijk in te zetten voor bemaling. Het idee
ontstond twee jaar geleden, toen de provincie extreme regenval kende. Het waterschap
bedacht toen dat een oude windmolen bij Wijns best de pompen, sluizen en gemalen kon
bijstaan. Dit werkte zo goed dat windmolens nu structureel worden ingezet.
De vijzels onder de molens waarmee het water wordt weggemalen, steken met het bestaande
waterpeil niet of onvoldoende in het water. „Maar door klimaatverandering krijgen we
clusterbuien met negentig millimeter neerslag binnen een paar uur. Daar kunnen we niets aan
doen. Maar daardoor komen de vijzels wel weer in het water te staan en kunnen ze helpen de
toplaag van het water snel weg te malen”, zei de woordvoerder van het waterschap.
Een dag later werd de Friese molenaarsdag gevierd en de officiële ingebruikname van de
monumentale windmotor van het Energietype te Jousterp, net als Baburen een útbuorren van
Tjerkwerd, betekende het startsein.
Over beide gebeurtenissen leest u verderop in dit nummer meer.
Ook berichten we u over mensen die in de schijnwerpers stonden vanwege hun bijzondere
inzet. Zo waren er twee molenaars die koninklijk werden onderscheiden, terwijl twee
olieslagers en een korenmolenaar op de jaarvergadering van De Hollandsche Molen werden
geëerd.
Maar liefst negen molenaars in opleiding deden hun examen en … .slaagden. Van harte geluk
gewenst en we hopen dat jullie gauw een molen zullen vinden, zodat er nog meer molens op
zaterdag en door de week in het Friese landschap draaiend te zien zullen zijn.
Wat voor fraaie aanblik dat geeft konden we zien op de Nationale Molen- en Gemalendag. Er
draaide veel, er waren heel wat mensen op pad om molens te bekijken wat hier en daar zelfs
leidde tot een record aantal bezoekers. Bauke Bos van de Skarmolen van Scharsterbrug was
zo trots als een
pauw, z’n dag kon
niet meer stuk.
In dit nummer ook
het altijd weer
zorgvuldig
bestudeerde
draaiurenoverzicht.
We wensen allen
veel leesplezier met
dit nummer en een
goede
zomervakantie met
heel veel mooie
molenmomenten.
Laat u ons eens wat
indrukken weten.
Gerben D. Wijnja
Molen Victor tijdens Nationale Molen- en Gemalendag 2006 (foto S. de Jong)

(advertentie)

GILD FRYSKE MOUNDERS
Exameneisen Gild Fryske Mounders 2006
Tijdens de voorjaarsvergadering op 7 april 2006 te Poppenwier zijn de vanaf 1 april 2006
geldende exameneisen van het GFM aan de leden gepresenteerd. De uitgave van nieuwe
eindtermen verplichte ons gelijk om goed aan te geven waarvoor onze vereniging zich inzet:
het verkrijgen van voldoende goed opgeleide vrijwillige molenaars om alle overgebleven
molens in Friesland te kunnen bemensen.
De exameneisen zijn in concept opgesteld door het bestuur. Door middel van een schriftelijke
inspraakronde van de leermeesters en de examinatoren kon een eindconcept worden
vervaardigd. Op 22 februari jl. zijn in een afsluitende vergadering van leermeesters,
examinatoren en bestuur de definitieve eindtermen vastgesteld. Zowel bestuur als
leermeesters en examinatoren kunnen terugzien op een vlot verlopen en onderling inhoudelijk
constructief proces.
Dank aan een ieder voor zijn of haar medewerking!
De allereerste exameneisen van het zelfstandige GFM in haar beginjaren zijn ten behoeve van
het opstellen van de nieuwe tekst als basis gebruikt. Deze tekst is echter grondig
geactualiseerd en qua structuur aangepast aan de huidige situatie. Ook in onze oude eisen
werd toch wel heel veel theoretische kennis gevraagd over molentypen die niet in onze
provincie voorkomen en waarmee men tijdens de opleiding niet eens kan leren werken. Dat is
niet haalbaar, maar ook niet nodig. Aansluitend bij ons beproefde en gewaardeerde
opleidingssysteem is gekozen voor een praktijkgerichte benadering, uitgaande van de molens
in Friesland. De praktische vaardigheden (kruien, zeilhandelingen, vangen, etc) en de daarbij
benodigde kennis en inzicht (weerkennis, inzicht in vangafstelling, kennis van de staande en
gaande molenconstructies van de Friese molens, wieksystemen, etc) voeren de boventoon.
Het zelfstandig en op een veilige wijze een molen met zeilen kunnen bedienen is de hoofdeis
voor het kunnen verkrijgen van het diploma molenaar van het GFM.
De praktijkgerichte aanpak is voor het molenbehoud in het algemeen een actuele noodzaak.
Diverse regio’s, waaronder Friesland, hebben door verloop en vergrijzing voortdurend
behoefte aan een behoorlijke stroom nieuw geslaagde molenaars. Op landelijk niveau is een
instroom van 40 tot 50 geslaagden per jaar voor meer dan 1000 molens krap te noemen.
Zoals onze folder al vermeldt, puilen de boekenkasten van rechtgeaarde molenliefhebbers uit.
Zoveel mogelijk gedetailleerde technische kennis van alle molens aan alle beginnende
molenvrienden en molenaars willen meegeven is niet erg didactisch. Een praktijkgerichte
benadering biedt meer soelaas. Het moet de beginnende molenaar vooral mogelijk worden
gemaakt om een degelijke startkwalificatie te kunnen verkrijgen, die is gericht op de essentie
van het molenaar zijn: een molen onder controle hebben en begrip krijgen van de werking van
de molen en het weer. Hij of zij moet veilig om kunnen gaan met de molens waarop hij of zij
begint met de molenaarshobby. Want veiligheid staat boven alles, vandaar ons adagium “wis
in ‘e wyn”! De beginnend vrijwillig molenaar hoeft geen molinoloog te zijn. Omdat
molentypen zo fraai per type per regio verdeeld liggen (een ‘natuurlijk’ gegeven), vormt een

per regio gedifferentieerd opleidingsmodel de ultieme basiscursus tot vrijwillig molenaar. De
GFM-opleiding kenmerkt zich door de relatie tussen leermeester en leerling, gecombineerd
met een brede begeleiding door middel van stages bij andere leermeesters op de andere
molentypen die in het werkgebied voorkomen. Er is sprake van individueel
volwassenenonderwijs op maat. Het examen op de lesmolen door de eigen leermeester en
twee examinatoren staat borg voor een onafhankelijke eindtoets waarbij het leertraject daar
naartoe ook meeweegt. Molenaar worden doe je immers niet voor die ene dag waarop je
examen doet!
Vanuit landelijke perspectief bekeken is sprake van een gedifferentieerde aanpak. Het concept
is universeel – dus in elke regio – toepasbaar. Belangrijker is nog, dat de uitvoering van
opleiding en examinering is gedecentraliseerd en de regionaal opererende
vrijwilligersorganisatie autonomie heeft. Dat past bij een volwassen en eigentijdse
vrijwilligersorganisatie. De mensen in het molenveld, die moeten de molenmachinerie immers
in gang houden. Zelfstandigheid wordt van een molenaar vereist, maar tegelijk is de
onderlinge binding van groot belang voor vruchtbaar vrijwilligerswerk. Think globally, act
locally.
Onderstaand resumé van de exameneisen GFM 2006 geeft onder sub 1a, sub 1b en sub 1c de
gradatie in de vereiste kennis per molentype aan:
Resumé:
Het op verantwoorde en veilige wijze kunnen omgaan met de in Friesland voorkomende
molentypen, deze kunnen laten draaien en deze kunnen beheren.
Kennis hebben:
1) volledig : van de opbouw, inrichting en werking van de lesmolen
2) gedegen: van de opbouw, inrichting en werking van de andere in Friesland voorkomende
molentypen:
 achtkante bovenkruier
 spinnenkop
 muonts
 tjasker
 windmotor
3) basisbegrippen van de andere molentypen in Nederland:
 standerdmolen
 wipmolen
 paltrok
 weidemolen
 watermolen (door water aangedreven molen)
 rosmolen
 binnenkruier
 torenmolen
4) van het weer
5) van de in de lesmolen gebruikte materialen en hun eigenschappen en enige kennis van ook andere
in molens gebruikte materialen
6) Enige kennis en begrip van de geschiedenis van de molens in het algemeen en van molens in
Friesland in het bijzonder.
7) Enige kennis en begrip van molenbehoud in Friesland en de rol van de molenaar
De complete tekst van de exameneisen kan in pdf-formaat worden gedownload vanaf onze site
www.molenaarworden.nl en staat onder de knop opleiding.
Frank Terpstra, voorzitter GFM

Molenaarsexamens voorjaar 2006
Dit voorjaar zijn er 10 GFM-examens. 9 examens hebben inmiddels plaatsgevonden. Alle 9
kandidaten zijn geslaagd! Een prachtig resultaat; alle geslaagden en hun opleiders van harte
gefeliciteerd! Het 10de examen vindt plaats in juni.
De geslaagden tot en met 6 mei zijn:
8 april Jos Hoogenboom
op molen ’t Lam te Woudsend
8 april Mient van der Velde
op de Schalsumermolen te Schalsum
8 april Cees Foppele
op de Schalsumermolen te Schalsum
29 april Willemien Weerstra
op molen de Phenix te Marrum
29 april Sipke Tjepkema
op molen de Phenix te Marrum
6 mei Sipke Koning
op molen De Rat te IJlst
6 mei Lolke van der Meer
op molen ‘t Lam te Woudsend
6 mei Arie Baks
op molen De Hoop te Stiens
6 mei J. Nooi
op de Steenhuistermolen te Stiens

Verslag van een GFM-examenmiddag
Op zaterdag 29 april deden Willemien Weerstra en Sipke Tjepkema met goed vervolg examen
op poldermolen Phenix te Marrum. De examencommissie bestond uit leermeester Sije
Hoekstra en de examinatoren Johan Cnossen en Gert Klijnstra. Frank Terpstra was
toehoorder. Rick Venema paste op de molen terwijl de commissie met de examenkandidaat
bovenin de molen was. Ook liet hij de molen draaien tijdens de theoretische examendelen die
plaatsvonden in de molenaarshut op de begane grond in de molen.
Een chronologisch fotoverslag

12.52 uur Willemien geeft tekst en uitleg over de
zeilvoering. Daarna begon de ronde met vragen door
de molen om te eindigen in het theorielokaaltje met
vragen over het weer en andere molentypen.

14.23 uur Willemien haar examen zit erop. Ze kreeg
na kort beraad van de commissie de positieve uitslag
gelijk te horen. Willemiens gezin stond in
Koninginnedagtenue haar met een fles champagne op
te wachten.

14.37 uur Sipke’s examen is begonnen; hij vangt de
molen. De examencommissie kijkt toe. Het weer was
fenomenaal en er stond een stevige wind.

16.16 uur Na een vragenronde over het weer en over
wieksystemen mocht ook Sipke het lokaal tijdelijk
verlaten. De commissie oordeelde dat Sipke geslaagd
is. Gelijk na de bekendmaking van de uitslag worden
de verklaringen in 4-voud door examencommissie en
de geëxamineerde ondertekend.

16.20 uur Sipke proost op het mooie resultaat. Ook
Willemien is inmiddels weer terug op de molen. Haar
partner had naast champagne tevens een heerlijke taart
meegenomen met daarop een foto van de molen.
Moundersmaat Gjalt de Groot van Sipke was net voor
het einde van Sipke’s examen bij de molen
gearriveerd. Hij had de andere drank die op tafel staat
meegebracht.

Kort bericht uit de oude doos
“De veehouder A. van der Leij te Goïngarijp heeft de windmotor in werking gesteld voor het
droogmalen van een gedeelte zomerpolder. Na enige tijd bleek dat de motor geen water meer wierp
doordat een koppeling was gebroken. De oorzaak van de breuk bleek een zware, ongeveer 90 cm.
Lange snoek te zijn, die vanaf zomerpolder zijn weg had gezocht met het stromende water door enige
nauwe pompen en kroosstek, om zijn leven te beëindigen in de centrifuge van de windmotor.” (Bron:
Jouster Courant 29 maart 1956)
Komt u toevallig ook eens zo’n kort bijzonder molenberichtje tegen uit de oude doos, laat het
ons dan weten. Zo mogelijk met foto.

Molen Welgelegen heeft twee lintjes

Op koninginnedag komt het soms anders!! Een gesprek met de nieuwe PAL-wethouder over
de hoogbouw bij het station, zo luidde de uitnodiging van de secretaresse van de gemeente
Heerenveen. Of we vrijdag om 10 uur aanwezig wilden zijn. “Mogen we dan ook praten over
de financiële gevolgen van de BRIM?”. “Jazeker!”. Uren voorbereiding. Kaartjes maken met
cirkels van toegestane hoogte van bebouwing, graven in de overzichten van uitgaven voor
onderhoud en restauraties van de laatste jaren, kopiëren….Kortom: goed beslagen ten ijs
verschijnen.
Tegen tien uur liepen allemaal mensen in het net gekleed naar binnen, maar ach…een
gemeentehuis immers. Aan de receptie werd gemeld dat de wethouder er niet was
(boosheid)…of we wisten welke dag het was (onbenullig kijken)..of we maar even mee
wilden lopen (onbegrip)…dat er al mensen op ons wachten (???).
De raadzaal zat vol, inderdaad ook met familie, molenaars, vrienden en bestuur. Langzaam
zakt het kwartje. Koffie, oranjekoek en een toespraak.
“…heeft het Hare Majesteit behaagd…” en daarna een lintje voor Pieter Hofkamp en voor
mij. Pieter voor de ruim 30 jaar werken op de molen, het vele restaureren en het lesgeven. Ik
voor het molenaarschap, voorzitterschap van het molenbestuur en van GVM/GFM, voor jaren
koordirectie en kosterschap.
Welgelegen heeft twee lintjes…het blijft vooral een leuke hobby.
Geurt van de Weg.
foto: Jikkie Cats
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Efkes bijprate troch “De Fryske Mole”
(DFM)
De procedure bij de Rechtbank van Leeuwarden, voor het
alsnog verkrijgen van de provinciale subsidie voor de
restauratie/ reconstructie van de Achlumer- en Slagdijkster
molens, heeft een nieuwe wending genomen.
De provincie Fryslân heeft DFM gevraagd om op basis van de nieuwe subsidieregeling (juni
2005) nieuwe aanvragen in te dienen. Dit is gedaan waarop de provincie aan de Rechtbank
heeft gevraagd om de procedure op te schorten. De Rechtbank heeft positief op dit verzoek
beschikt. Wordt weer vervolgd.
Inmiddels is het zesjarig instandhoudingplan voor onze molens bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg ingediend. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat het zover
was. Weinig informatie en falende automatisering veroorzaakten de nodige problemen. DFM
had de werkzaamheden uitbesteed aan de Monumentenwacht die veel en goed werk heeft
verzet!
Het “besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten” Brim geeft aan dat over zes jaar
maximaal € 50.000.- subsidiabel is. Voor onze 41 molens geeft dit een totaal bedrag ad. €
2.050.000,-. Op grond van de door de Monumentenwacht gemaakte onderhoud/ restauratie
inventarisatie is echter ca. € 3 miljoen nodig. Daarnaast levert de hoge drempel ( € 300.000,-)
voor restauratie op dit moment problemen op.
In de instandhoudingkosten geeft de Rijksdienst 60% subsidie. De rest moet van de provincie
Fryslân en de betrokken gemeenten komen. Het overleg met provincie en gemeenten is
inmiddels begonnen en ook wordt naar sponsors gezocht voor het realiseren van zaken welke
niet onder de Brim vallen.
In het verleden zijn door de toenmalige waterschappen/ polders veel molens aan DFM
overgedaan met de toezegging, dat in het onderhoud zou worden bijgedragen. Deze
waterschappen en polders zijn allemaal opgegaan in het “Wetterskip Fryslân”, welke de
toegezegde bijdrage tot nu toe keurig heeft betaald. Het wetterskip wil deze bijdrage stoppen,
omdat men het een oneigenlijke taak van het wetterskip vindt. Het bestuur van DFM is van
mening dat dit niet redelijk is en het wetterskip de in het verleden toegezegde bijdrage in het
onderhoud gestand behoort te doen. Tegen de beslissing van het wetterskip is dan ook
bezwaar aangetekend. Ook dit kan op een procedure bij de Rechtbank uitdraaien.
Het jaarverslag 2005 is bijna klaar en komt eind mei a.s. op onze website te staan. Voor
mensen die geen internet hebben is het jaarverslag op te vragen bij de secretaris van DFM.
In de afgelopen jaren is gebleken, dat het werk bij DFM sterk is toegenomen, zodanig dat dit
door vrijwilligers niet meer is uit te voeren. Voor werkzaamheden voor de financiële
boekhouding en administratie is de hulp verkregen van een medewerkster van de
Monumentenwacht. Hierdoor wordt hopelijk voorkomen dat er achterstand in de betalingen
en administratie blijft bestaan.
Het blijkt dat begin mei een aantal leerling molenaars het fel begeerde diploma hebben
behaald: Lokwinske!!!. Maar. . . .ook een aantal hebben zich bij DFM gemeld om op een
molen te kunnen worden geplaatst. We zijn daar blij mee. Dit houdt in dat al onze molens uitgezonderd de Modderige Bol en de Jansmolen een eigen molenaar hebben en soms een 2e
molenaar. Regelmatig draaien is daardoor verzekerd en dat stellen onze subsidiënten (terecht)
zeer op prijs en is ook beter voor de molens.

Jammer dat mensen zelf de zaken gingen regelen en daardoor in conflict kwamen met de door
het bestuur met anderen gemaakte afspraken. Het bestuur van DFM bepaalt echter nog altijd
wie op welke molen draait.
Bij de opname van het onderhoud bleek, dat de Modderige Bol ernstig door de bonte
knaagkever is aangetast en er veel houtwerk in de kop moet worden vervangen. Dit is een
grote tegenvaller omdat we dachten na de uitvoering van de restauratie weer een prima molen
te hebben. Helaas: het kan verkeren.
Pieter Kooistra e.mail: secretaris@defryskemole.nl ; website www.defryskemole.nl

Twintig molens van “De Fryske Mole” ( DFM) onder contract bij
het “Wetterskip Fryslân”( WF).
Op 24 maart j.l. is door de besturen van het WF en DFM een contract getekend om
poldermolens in te zetten bij extreem waterbezwaar. Als locatie is hiervoor de Babuurster
molen uitgekozen, welke onder toezicht van molenaar Henk Kuipers zijn kunnen heeft
getoond aan de aanwezigen. Het idee voor de inzet van molens als hulpbemaling is ontstaan,
nadat een paar jaar geleden ook molens zijn ingezet bij een te hoge waterstand in een aantal
polders.
Over de inzetbaarheid van de molens is door het WF en DFM een inventarisatie uitgevoerd.
Een voorwaarde voor de inzet is natuurlijk het direct uitslaan op de Friese boezem. Helaas
bleek dat bij de uitvoering van landinrichtingprojecten veel molens van de boezem zijn
afgesloten. Of dat nu nog zo zou gebeuren?
Bij de inventarisatie bleek verder dat een aantal tochtsloten moeten worden uit gebaggerd en
duikers vervangen. Deze werken zal het WF in de komende jaren uitvoeren.
Voor het ondertekenen van de overeenkomst heeft DFM de inzetbaarheid van haar molenaars
onderzocht. Hierbij bleek dat ca. twintig van de ruim dertig molenaars beschikbaar zijn. Deze
willen en kunnen zonodig ook op een andere molen draaien. Het aantal van twintig moet
voldoende zijn om een aantal molens acht en veertig uur te laten draaien.
Bij de eerdere inzet van de molens bij hoog water vonden veel molenaars het prachtig dat ze
echt aan het werk konden met hun molens. Voor de boeren was de hoge waterstand minder
plezierig en deze zullen bepaald niet zitten te wachten op de inzet van de molens.
Het WF overlegt nog met een aantal andere moleneigenaren over de inzet van hun molens.
Pieter Kooistra
mei 2006.

v.l.n.r. Pieter Kooistra (DFM) Lodewijk
Zwierstra (DFM) en Aaltje Rispens (WF)

8ste Friese Molendag
De laatste kans om via De Utskoat nog wat te zeggen over de komende Friese Molendag van
zaterdag 9 september. Als jullie dit lezen hopen we al een beeld te hebben van wie er mee
doen die dag. De kopij voor de Molendagkrant is klaar, de website blijven we bijwerken. We
streven naar het werven van een grote groep molenaars waar we thuis een stapel kranten en
affiches kunnen neerleggen. Alle leden krijgen begin augustus een brief met affiche en krant
thuis. Daarbij een lijst van de adressen waar die in grotere aantallen te krijgen zijn. We
dringen er bij jullie allen op aan zelf actief kranten en affiches te verspreiden in de buurt. Wij
kunnen dat als drie werkgroepleden niet in de hele provincie doen en….jullie kennen het best
je eigen omgeving. Leestafels in bibliotheken, gemeentehuis, ziekenhuis etc. Affiches naar
VVV’s, supermarkten, benzinestations, etc. Probeer maar zo breed mogelijk te verspreiden.
Wij zorgen weer voor de pers en radio.
En dan…….Friese Molendag valt samen met Open Monumentendag. Deze laatste staat in het
teken van FEEST. Alle reden dus om iets leuks te bedenken op de molen en dat aan de
plaatselijke pers te melden. Het wordt vast weer geweldig.
Natuurlijk is de website de plaats waar tot het laatst nieuws te vinden is over deelnemers.
Kijk op members.lycos.nl/friesemolendag.
De werkgroep
Jan Coppens (0513 413242)
Cees Foppele (0517 383880)
Geurt van de Weg (0566 601858)

DRENTSE MOLENDAG 2006
De gezamenlijke Drentse molenaars houden op zaterdag 26 augustus voor de
tweeëntwintigste keer een Drentse molendag.
Het is de bedoeling dat op deze dag een groot aantal van de inmiddels 38 in onze provincie
staande molens draait en geopend is voor het publiek.
Dankzij de enthousiaste medewerking van de Drentse molenaars was het aantal deelnemende
molens het afgelopen jaar zelfs 27.
Gelukkig was er het afgelopen jaar weer voldoende wind, waardoor er volop gedraaid en
gemalen kon worden.
Bij enkele van de geopende molens worden er ter gelegenheid van de Drentse molendag
bijzondere activiteiten ontplooid. Hierbij moet gedacht worden aan; (rommel)markten,
broodbak demonstraties, exposities, fietstochten enz.
Meer gegevens over de deelnemende molens met eventuele activiteiten zijn vanaf begin
augustus te verkrijgen via het secretariaat van de Drentse Molenstichting. Tel 0592-340480.
Namens de organisatie:
M.W.Noordhoek

(advertentie)

Portret (4)
De Huinsermolen: levensecht

In dit portret van de Huinsermolen kijken we niet alleen naar materieel erfgoed als
overblijfsel uit de voltooid verleden tijd. Het leven van molenaar Durk Posthumus sr. en
mevrouw S. Posthumus-Fokkema krijgt hier ook een belangrijke plaats. Vanaf 1947 tot 2000
was Posthumus officieel in dienst bij het polderbestuur, dat gedurende de laatste periode van
zijn dienstverband al was opgegaan in het grotere waterschap Middelsee. Het echtpaar
Posthumus woont samen met zoon Durk jr. nog steeds in het molenaarshuisje. Het
molenaarsgezin Posthumus is het laatste in Fryslân dat woont en leeft bij de molen zoals dat
vroeger ging. Ook beroepsmolenaar Boon van poldermolen Lonjé bij Bolsward woont nog in
het oorspronkelijke molenaarshuisje. Ruim 12 jaar na onze eerste kennismaking met
Posthumus, zijn we ons nog meer bewust dat deze situaties werkelijk uniek zijn.We vonden
het dan ook een genoegen om het verhaal van het echtpaar Posthumus (nogmaals) te mogen
beluisteren. Over het vroegere leven als molenaar, dat eigenlijk meer een middel was om een
leven in het open veld te kunnen leiden dan werkelijke ambitie, wordt openhartig vertelt.
Wat er vooraf ging aan het tijdperk Posthumus
De Huinsermolen is in 1829 gebouwd door Lieuwe Johs. van der Meulen [lit. 1]. De polder
Huins werd opgericht in 1828; op het grondgebied stonden aanvankelijk 5 molens die na de
bouw van de nieuwe molen werden verkocht [lit. 1]. In molens bestond kennelijk een even
levendige occasionhandel als tegenwoordig in auto’s. Op een gegeven moment is
zelfzwichting aangebracht. In 1937 werd nog overwogen de molen te vervangen door
mechanische bemaling [lit. 1]. Was dat gebeurd, dan had dit portret er heel anders uitgezien
en leek het verhaal misschien op dat van de tot motorgemaal getransformeerde
Slagdijkstermolen. In die zeldzame hoedanigheid ten bate van het oppervlakkige clichébeeld
bedreigd. In 1958 werd wel de eerste motor in de Huinsermolen geplaatst voor
gecombineerde bemaling. Daarover straks meer.
De molen
De Huinsermolen is een met riet gedekte
achtkante bovenkruier. De uitbrekers zijn van het
geprononceerde Friese model.
Het gave grenenhouten achtkant is voorzien van
een ondertafelement dat rust op kliphouten, die
weer liggen op gemetselde klippen. Als je via de
hoofddeur (vanaf de woning lopende) de molen

binnenstapt, dan treffen we op de linker helft van de begane grond bestrating van bakstenen
aan, terwijl de rechter helft van de vloer bestaat uit beton.
De legerings- of bintbalken lopen volledig tegen de
achtkantstijlen aan: de doorsnede van een
legeringsbalk blijft volledig binnen het binnenvlak
van een achtkantstijl. Toch is hier niet sprake van het
systeem “op de middenschreven”, zoals dat wordt
beschreven. De detailfoto van de aansluiting van een
legeringsbalk op een achtkantstijl laat dit duidelijk
zien. De zijvlakken van de legeringsbalken lopen niet
evenwijdig aan de achtkantstijlen, doordat de
legeringsbalken waterpas liggen. De vaste en losse
legeringsbalken kruisen elkaar in deze molen dus ook
ongekanteld; de oplossing die we het meeste
aantreffen in de nog bestaande achtkanten in onze
provincie. Dit in combinatie met de ligging van de
legeringsbalken ten opzichte van het binnenvlak van
de achtkantstijlen is echter bijzonder.

De situatie in de Huinsermolen lijkt op “systeem 7”
uit het boek Molenbouw [lit. 2] van Anton Sipman,
maar is iets anders. De korbelen zijn in tegenstelling
tot de tekening van Sipman voorzien van een
afsluiting bij de aansluiting tegen de achtkantstijl en
niet bij de aansluiting tegen de legeringsbalk. Zie de
foto waarop een compleet korbeel zichtbaar is,
inclusief het typische poldermolenaarsgerei dat
onder de zolder hangt.

In de kap valt het stevige asrad
op.
Maar het bedieningsmechanisme
van de zelfzwichting vraagt ook
aandacht van de bezoeker, net
zoals het fraai uitgevoerde, van
houten
spijltjes
voorziene
raampje dat de vangstok
doorlaat.
Een antiquarisch molenobject
draagt waardevolle informatie,
die we onmogelijk volledig
kunnen herkennen en duiden. Al
helemaal niet na slechts één
bezoek.

Het buikstuk van de vang is op een
opvallende wijze aan het rechter voeghout
verbonden (zie foto). Ingenieus ontworpen
smeedwerk maakt dat de vang via maar liefst
3 ijzeren onderdelen aan het voeghout
vastzit: een bout dwars door het voeghout,
welke is geborgd met een spie, plus 2
parallelle gebogen ijzeren onderdelen die
bovenop het voeghout zijn vastgekramd.
Door
de
driehoeksvorm
van
deze
samengestelde ‘koebout’ ligt het vaste
aangrijpingspunt van de vang (dit is het
draaipunt van het koppelijzer om de spiebout
door de koeboutconstructie) dicht tegen het asrad. Hier heeft de smid, die door Lieuwe Johs.
van der Meulen was ingehuurd fraai werk afgeleverd. Of zou Van der Meulen dit anders
hebben georganiseerd? Houtbewerker en ijzerbewerker hebben in ieder geval in samenspel
nagedacht en gemaakt. Er kan trouwens een compleet artikel aan deze vang worden gewijd:
het koppelijzer zit via eveneens drie ijzeren onderdelen aan het buikstuk vast. Ter plaatse van
het koppelijzer, die werkt als een dubbel scharnier, wordt de maximale vangkracht overigens
wel door één onderdeel opgenomen.
Motoraandrijving
Posthumus vertelt dat in 1958 de eerste experimenten werden gedaan met motoraandrijving.
Dit gebeurde door middel van een riemaandrijving, waarbij de spil van de molen meedraaide.
Dit draaide niet lekker: de onbelaste spil rammelde door het enigszins variërende toerental.
De eerste motor die werd gebruikt is een vermelding waard. Posthumus vertelt dat dit een
verbrandingsmotor was die alleen ’s winters in de molen werd opgesteld. ’s Zomers was deze
motor gemonteerd op de hooipers die het eigendom was van een loonbedrijf en werd ingezet
voor de boeren in de omgeving. Men sleepte deze motor dus een aantal jaren heen en weer.
Een leuk detail, dat goed aangeeft dat de poldermolen verweven was met de boerencultuur.
In de molen staat nu een Listermotor. In tegenstelling tot de bijzondere Slagdijkstermolen,
waar de windaandrijving al in de jaren 1930 vaarwel is gezegd, koos men hier voor
handhaving van windaandrijving. Na het geëxperimenteer met de motor van de hooipers is
een meer geavanceerde gecombineerde aandrijving aangebracht. Dát was de keuze van de
toenmalige Huinserpolder. De overgebleven motor, vertragingskast en bijbehorende
aandrijfcomponenten kunnen we thans beschouwen als een stuk industrieel erfgoed behorend
tot de Huinsermolen.
Huidige gemaal
De gecombineerde motor- en windbemaling
is functioneel gezien inmiddels opgevolgd
door elektrische bemaling buiten de molen.
De
polder
is
voorts
in
twee
bemalingsgebieden verdeeld. Een deel heeft
een verdiept polderpeil gekregen: circa 50
cm lager. De waterstanden in de beide
polderzones en de boezemstand zijn keurig
afleesbaar op NAP-peilschalen. Mevrouw
Posthumus vertelt tijdens ons gesprek, dat
zij dat vroeger op het oog deden: het stolt

fungeerde als referentiepunt. Er zijn vanaf de beide te bemalen niveaus ter weerszijden van de
oprit naar de molenaarswoning krooshekken geplaatst. Daarachter liggen de
wateropvoerwerktuigen, die onzichtbaar onder de walkanten van de oprit zijn weggewerkt.
Op het erf staat wel bovengronds het groene gebouwtje van het Wetterskip waarin de
benodigde elektronica is gehuisvest. Het komt in vergelijking tot de molen steriel over, maar
bedenk wel, dat ook bij de historische molen het aan te drijven werktuig en de
waterbouwkundige werken voor een belangrijk deel onder de pôle liggen en dat in 1829 de
molen er bovenop is gezet, enkel om het zaakje aan te drijven.
Toen molenmaker, nu molenrestaurateur
Tijdens het professionele molenaarsschap van Posthumus vroeg de molen uiteraard
regelmatig om diensten van een molenmaker. Toen nog écht molenmaker, omdat de
technische oplossingen vanuit de flow, het utilitaire gebruik gevraagd werden en tot stand
kwamen in de toen heersende cultuur. De vaklieden waren vanuit de toenmalige technische
bedrijven en economie op afroep beschikbaar respectievelijk noodzakelijk zonder dat het
kunstmatig was, zoals nu wel het geval is. Tegenwoordig kunnen we daarom alleen nog
spreken van molenrestaurateurs, omdat het behoud van het tot cultuurmonument
getransformeerde object primair het doel is. Hierbij is onbevangen onderzoek naar
bouwhistorische waarden vooraf noodzakelijk. Dit houdt in het inventariseren van gegevens,
het opmeten en vergelijken van historische constructies, het maken van analyses en je vooral
verbazen over wat je niet weet. Het utilitaire doel (water oppompen) van de molen is een
cultuur- en bouwhistorisch doel geworden. Molentechniek, die wij zo waarderen en waar de
monumentenwereld soms te verkokerd en daardoor enigszins afgesloten van de werkelijkheid
naar kijkt, is vervlogen techniek. Het ‘natuurlijke’ totstandkomingsproces van technische
oplossingen met behulp van vervlogen ambachten is per definitie dood. Het ‘ambacht levend
houden’ is zelfs een contradictio in terminus. Het ambacht van 1860, maar ook dat van 1960
bestaat niet meer ten gevolge de doorontwikkelde technische en maatschappelijke flow. De
technische mensen van nu hanteren andere kennis en hulpmiddelen die eveneens weer zullen
vervliegen met de tijd. Restaureren is niet gericht op het verkrijgen van iets, waarbij het
scoren voorop staat. Restauratie is gericht op consolidatie van het overgeleverde historische
materiaal waarbij de informatiewaarde vooraf wordt gedecodeerd.
Molenmaker Bosma te fiets of per praam
Het bestuur van de Huinserpolder gaf tijdens Posthumus’ molenaarsschap de zelfstandige
molenmaker Bosma uit Franeker altijd opdrachten om de noodzakelijke werkzaamheden aan
de molen te verrichten. Bosma kwam voor klussen waarbij klein handgereedschap volstond
op de fiets naar Huins. Was groter materieel en materiaal benodigd, dan voer hij met zijn
praam naar de molen. Voordat Bosma als zelfstandige opereerde, was hij meesterknecht bij
het bekende molenmakersbedrijf Westra.
De molenaarswoning, de overige opstallen en het erf
Het huisje uit 1872 [lit. 3] heeft een duidelijk afleesbare historische gelaagdheid. Het oudste
en middelste deel van de bebouwing is voorzien van een groot kozijn in de zijgevel.
Hierachter ligt de huiskamer. Door het grote venster heb je een mooi uitzicht over het veld.
Vroeger waren kleinere kozijnen in de zijgevel opgenomen. Posthumus heeft vanaf zijn stoel
door het smalle, hoge kozijn in de kopgevel ook goed zicht op de molen. De aanbouw onder
plat dak is al weer een aantal decennia terug door Durk jr. gebouwd en huisvest diverse
functies, waaronder de keuken.

Want ook de eisen die een molenaarsgezin aan zijn behuizing stelt, zijn niet meer die uit
1880. Aan de achterzijde van de woning (de
zijde naar de provinciale weg) stond
aanvankelijk een stal. Het molenaarsgezin
hield ook een aantal eigen beesten. Nog maar
een paar jaar geleden heeft Durk jr. de huidige
garage annex berging op de plek van de
bouwvallig geworden stal gebouwd voor o.a.
de verschillende eigendommen op vier wielen.
Dit is qua verschijningsvorm op eenvoudige,
doch passende wijze gedaan. Ook zeer
abstracte en perfect gedetailleerde en
gematerialiseerde moderne architectuur zou
trouwens niet hebben misstaan bij zo’n oud
huisje. Mits dit op ingetogen wijze geschiedt.
Als je in de schuur kijkt, dan zul je zien dat de
toegepaste bouwtechniek hedendaags is. In
plaats van korbeelconstructies met pen- en gat
verbindingen, die de molen bevat, tref je hier
houten spanten met lijm- en bout
verbindingen aan.
Ook het erf wordt eenvoudig en gepast
beheerd. Kortgehouden heggetjes omzomen
de gazonnetjes. Een paar stukjes moestuin.

Een enkele boom. Eendenkorven. Een kippenren die vanwege de vogelgriep tijdelijk met
blauw zeil was afgedekt. Een balk over de boezemvaart die vanaf de utskoat loopt. Een zwarte
schotelantenne (veel subtieler dan zo’n wit gevaarte) geeft aan dat we in 21ste eeuw leven. Een
zorgvuldig gedetailleerde modelmolen van Durk jr. staat tussen de woning en de poldermolen.
Geen sfeer- en statusverhogende fratsen die bij de Gamma of de Intratuin kunnen worden
afgehaald. Om je te kunnen vergapen aan het assortiment aan schuttingen, gepimpte
zonnewijzers en namaak mediterrane of Oudhollandse sferen moet je naar de doorsnee
boerderettewijkjes afreizen.
Een greep uit het (molenaars)leven van het echtpaar Posthumus
In de molen ligt de voorraad brandstof
“antraciet nootjes 4 en 5 door elkaar”, vertelt
mevrouw Posthumus. Hierop brandt de
kachel in de molenaarswoning. Zo staat de
molen vol met zaken die (nog) dagelijks
worden gebruikt.
De spullen worden niet geshowd uit
nostalgie of om bezoekers ‘och en ach’ te
laten roepen, maar zijn hier natuurgetrouw
aanwezig, ze horen gewoon bij het leven in
en rond het molenaarshuisje. Andere
voorwerpen die opvallen in de molen zijn
onder meer het arsenaal aan vissersgerei,
diverse
gereedschappen
en
rollen
schapengaas gestald boven de schroef. De
eendenkorven waren tijdens ons bezoek al
buiten opgehangen.
Als zoon van een boerenarbeider groeide de
jonge Durk Posthumus op in het dorp Huins.
Vanaf 13 à 14 jarige leeftijd werkte ook
Posthumus als boerenarbeider. Daar heeft hij
leren melken, maar de latere melkmachine was niet aan hem besteed. Nee, iets gaan doen met
techniek, dat boeit Durk Posthumus niet zo. De toenmalige ambachtsschool had hij wel
kunnen doen, maar het is wat anders geworden. In 1947 begon het avontuur als molenaar.
Posthumus heeft net als ons ook een opleiding tot molenaar gevolgd. Maar de uitleg aan hem
duurde welgeteld één zondagmorgen en werd op de Huinsermolen verzorgd door de vorige
mounder. Er bestond helemaal geen Gild Fryske Mounders, laat staan een landelijk Gilde. De
reden dat het polderbestuur hem aannam, was het feit dat Posthumus toen al een fjildman was
en mede daardoor een goede kijk had op het weer. Het buiten willen zijn in het veld van Durk
sr. is de reden waarom het echtpaar Posthumus bij de molen is neergestreken. Dankzij hun
verdere levensloop wonen ze tot op de dag van vandaag in het molenaarshuisje. Mevrouw
Posthumus vertelt dat ze voordat de weg werd aangelegd altijd te voet door het land moesten
van de molen naar het dorp en visa versa. Er zijn meer dingen, die we nu niet meer zouden
accepteren. Het regenwater dat van het dak van het huis werd opgevangen was snel op.
Posthumus ving wel eens wat extra regenwater onder de staart van de molen op. Maar in echt
droge tijden werd de waterput gevuld met melkbussen vol water, die per paard en wagen
vanaf een boerderij werden aangevoerd. Tussentijds heeft Posthumus nog wel eens
gesolliciteerd naar een baan als boer, maar bleef uiteindelijk altijd molenaar. Als paardenman

heeft hij toch al niets met trekkers en dus ook steeds minder met het zich mechaniserende
boerenbedrijf. Het echtpaar heeft 4 kinderen gekregen. Zij zijn opgegroeid in het
molenaarshuisje en rond de molen. Molenaar zijn was in 1947 overigens geen vetpot.
Posthumus kreeg jaarlijks ƒ 600,--, dit was inclusief ƒ 200,-- duurtetoeslag. Deze bedragen
bleven jarenlang onveranderd. Vooral ’s zomers werkte de molenaar ’s ochtends bij de boer.

Het echtpaar Posthumus anno 2006 aan tafel in het molenaarshuisje. Op de televisie staat een opgezette
goudplevier.

Het reguliere molenaarsschap omvatte niet alleen het bedienen van de molen. 12 kilometer
sloot hekkelen hoorde er ook bij!
Eens per jaar vergaderde het polderbestuur in het dorpscafé. Deze bijeenkomst duurde van
9.30 tot 15.30 uur. Vooraf en erna moesten de boeren die het bestuur vormden immers
melken. De molenaar was bij de vergadering aanwezig als inschenker.
Posthumus had als molenaar nog een bijzondere taak. Hij inde het jaarlijkse maalgeld bij de
ingelanden en bracht dit geld ter afrekening naar de boekhouder die werd ingehuurd door het
polderbestuur. Dit gebeurde in maart/april. De ingelanden betaalden maalgeld per pondemaat
land, maar ook bewoners van een klein arbeidershuisje moesten een bedrag afstaan. De
kwitanties werden opgesteld door de boekhouder. Posthumus vertelt verder, dat het
polderbestuur hem voor deze jaarlijkse klus apart betaalde. Zoveel als de boekhouder
toucheerde, ontving Posthumus echter niet. Ook toen boerden boekhouders kennelijk al goed,
want de rekenmeester kreeg van het polderbestuur per jaar ƒ 250,-- voor zijn schrijverij. Zo’n
administrateur had daarnaast meer taken (en dus inkomsten) en was vaak ook penningmeester
van de kerk.

Contacten met andere molenaars waren er eigenlijk niet. Wel kon Posthumus in de beginjaren
diverse andere molens in de verre omgeving zien draaien. Maar hij hield en houdt zich naast
het molenaarsschap en de bijbehorende werkzaamheden het liefste bezig met eierzoeken,
mollenvangen, jagen en wilsterflappen (dat laatste van 1 november tot 1 januari). De vrijheid
in het veld, daar was het immers allemaal om begonnen. Dat dit nog steeds geldt, dat blijkt
wel uit de andere, vaste visite die tijdens mijn bezoek op een zaterdagmiddag in april
aanschuift in de gezellige huiskamer. Net als Posthumus fjildminsken. Het gesprek gaat gelijk
over de natuur en alle verschijnselen waarmee het voorjaar zich weer aandient; begrippen
vliegen over tafel die voor mij soms compleet nieuw zijn. Toevallig had Posthumus daarvoor
net aan mij uitgelegd wat wilsterflappen betekent. Dit is het vangen van goudplevieren –
inmiddels verboden. Deze vogels waren vooral bestemd voor de export naar Engeland. Daar
is de circa 250 gram zware vogel zeer gewild.
Levensecht
Het waterbeheer waarvoor de molen destijds is gebouwd en de familie Posthumus zijn niet in
het verleden stil blijven staan. In en rond de molen hebben de afgelopen 60 jaar dan ook de
nodige ontwikkelingen plaatsgevonden, zo hebben we hiervoor in vogelvlucht gezien. Een
monument is het overblijfsel - zeg maar een vingerafdruk - van niet herhaalbare vroegere
ontwikkelingen. Vaak vol verrassingen. Het gaat niet om de molen, maar om de context
waaruit hij is ontsproten. Anders is ook een molen niet meer dan een etiket dat je ergens op
kunt plakken om de consument in een waan te brengen hoe ‘historisch bewust’ we
tegenwoordig wel niet zijn, op het bordkartonnen en smaakloze niveau van het verdronken
‘historische stadje’ dat uit de zeeklei wordt getrokken en hapklaar wordt opgediend bij het
Lauwersmeer.
Wat de Huinsermolen in vergelijking tot andere molens zo bijzonder maakt, is dat veel
vroegere alledaagse zaken die je nergens meer aantreft nog onveranderd aanwezig zijn en in
gebruik zijn dankzij het feit dat het echtpaar Posthumus - als werkelijke medespeler van de
geschiedenis van de laatste 60 jaar - hier nog steeds de scepter zwaait. De molenaarstraditie is
hier niet onderbroken. De molen, de overige opstallen en het erf worden op een gepaste wijze
beheerd.
Wat je hier aantreft is puur, onvervalst, levensecht.
Het is dan ook te hopen dat de Huinsermolen, het bijbehorende erf en de overige opstallen in
de toekomst zullen worden bewaard en beheerd in de geest zoals deze tot nu toe in gebruik
zijn en overgeleverd zijn. Mooi is om in dit kader te vermelden, dat Durk jr. in de toekomst
het huis – inmiddels privé-eigendom – blijft bewonen.
De uitspattingen van Gert en Bert zijn hier in
de verste verte niet te bekennen – zo worden
in den lande stereotype nostalgisten genoemd
(zie bijvoorbeeld het prikbord van
molen.pagina.nl). Zij treden op als ideale
molenaar in soms speciaal voor hen
neergezette molens, welke evenwel zielloos
zijn en vroeger in de gecreëerde
hoedanigheid nooit hebben bestaan. Bij
voorkeur volgehangen met uit de blauwe
map gedistilleerde naamkaartjes op de
diverse onderdelen. Nee, dat vind je hier
allemaal niet. De Huinsermolen, het

bijbehorende molenaarshuis en het erf vormen een cultuurmonument, waar je de vroegere
molenaarscultuur nog real live kunt (her)beleven. Geen gekunstel om de historie beter voor te
doen of vol onbegrip mooier na te spelen dan deze is.
Écht molenaar worden en zijn, vanuit het leven zoals dat vroeger was, dat kan onmogelijk
worden nagespeeld.
Maar, Durk Posthumus sr. ís het – voor hem heel gewoon.
Tekst en foto’s: Frank Terpstra
De foto’s zijn gemaakt tijdens een niet vooraf afgesproken bezoek op zaterdag 8 april 2006.
Dank aan het echtpaar Posthumus voor de gastvrije ontvangst en voor het boeiende verhaal.
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Windmotor Rottige Meenthe naar Goïngarijp
GOINGARIJP - Over ruim een jaar begroet een Amerikaanse windmotor de inwoners en
bezoekers van Goïngarijp. De molen komt volgend jaar zomer aan het begin van het dorp te
staan, in de hoek van de Kleasterwei en It String. De windmotor ligt momenteel nog
ongebruikt en in vrij slechte staat in natuurgebied de Rottige Meenthe, ten zuidwesten van
Wolvega.
Voor de opknapbeurt, door leerlingen van ROC Friese Poort in Drachten, is volgens
Plaatselijk Belang Goïngarijp €20.000 nodig. Van de gemeente Skarsterlân krijgt het dorp
€3500. Er zijn verder nog stichtingen aangeschreven en ook de provincie is om een bijdrage
gevraagd. In Goïngarijp stonden vroeger vijf windmotors.
Het dorp wenst al een tijdje een opgeknapt exemplaar van elders om aan die tijd te refereren.
We hopen u op de hoogte te houden van deze interessante ontwikkeling.

Zaagmolen De Rat zaagt voor replica de Aebeline
IJLST - Naast het Skûtsjemuseum in Earnewâld gaat op de bouwplaats een replica verrijzen
van de legendarische veerschip De Aebelina. Dit in 1861 door de vermaarde Jouster
scheepsbouwer Eeltsje Holtrop van der Zee gebouwde schip werd in 1871 door Wybe
Peekema omgedoopt tot ‘Dorp Grou’. Bij het wedstrijdzeilen viel dit skûtsje meermalen in de
prijzen. Op de scheepswerf worden oude eiken uit Oranjewoud verwerkt tot de Aebelina 2.
Maar voor het zover is, komt eerst de monumentale zaagmolen De Rat in IJlst in actie. Daar
verstaan de zagers nog het oude ambacht om kromme stammen op windkracht tot spanten en
planken te zagen, bestemd voor een nieuw schip voor de Stifting Houten Skûtsje. Het ligt in
de bedoeling dat de Aebelina 2 in 2007 onder zeil op de Friese wateren te zien zal zijn.

Citaat
Sicco Rypma, secretaris van de Stichting Oliemolen Blauhûs

“Als secretaris van de Stichting Oliemolen Blauhûs zou ik het natuurlijk prachtig vinden dat de
molen over drie jaar draait. In de afgelopen jaren is veel tijd en energie gestoken in het aanvragen
van subsidies, maar de grote vis is nog niet gevangen. Wij richten ons de komende tijd op
duurzaamheid en de educatie betreffende alternatieve energie en natuurlijke grondstoffen.
Volgens voorzitter Cees moeten we “oanhâlde as storein”. Nou, dan moet het goed komen.”

Verslag Excursie GFM 1 april 2006 jl. naar Amsterdam
Eindelijk was het dan zover we gaan op molenexcursie naar Amsterdam e.o. met een goed
gevulde dubbeldekkerbus met ± 63 enthousiaste (leerling)molenaars en aanhang want die waren
ook in groten getale mee gekomen.
Wij zijn in Zurich opgestapt en je merkte al dat de sfeer goed was in de bus. En vol verwachting
en nieuwsgierig vertrokken we richting de krijtmolen d”Admiraal in Amsterdam-Buiksloot.
Prachtige molen met een mooi stukje techniek er stond redelijk wat wind en zo konden we mooi
de molen in praktijk zien draaien. Elke molen heeft toch zijn eigen werking en deze werd dan ook
wonderbaarlijke en enthousiaste wijze uitgelegd door de krijtmolenaar.
Na de koffie met oranjekoek te hebben genuttigd
in de d’Admiraal vertrokken we naar
de paltrokmolen “De Otter” ook in Amsterdam en
werden gastvrij onthaald en na wat technisch
uitleg over de werking van houtzaagmolen werd
de vang gelicht en konden we een stukje praktijk
zagen zien. Jammer dat deze molen moet gaan
wijken voor hoogbouw. Het is een unieke plek
voor deze molen zo midden in Amsterdam waar
de paltrokmolen al eeuwen trouwe dienst heeft
gedaan. Maar ja, als je de biotoop zou moeten
beoordelen???? Snel door naar korenmolen “de
Zandhaas” in Santpoort. Wat een imposante
molen is deze, de molen was volop in bedrijf om
Houtzaagmolen “De Otter te Amsterdam”(foto RJN
meel te malen, maar dat was ook wel nodig als je
zag hoeveel klanten daar naar binnen wandelen. Er waren op alle zolders meerdere molenaars
aanwezig om al onze vragen te beantwoorden. En eerlijk is eerlijk als je een ploeg van goed 60
molengekken in je molen krijgt dan hou je je hart soms vast want iedereen probeert daar te komen
waar je eigenlijk niet mocht komen. Maar toch waren ze goed op onze komst voorbereid.
Het weer werd steeds mooier en warmer en
we kregen daarbij ook meer wind en we
zijn alweer op weg naar de volgende molen
in Alkmaar. Ja, het reisschema werd strak
aangehouden maar was ook noodzakelijk
met een dergelijk grote groep molenaars.
Aangekomen bij “de Geestmolen” in
Alkmaar stond molenaar Kuiper ons al op
te wachten,en hij werd meteen door
iedereen gefeliciteerd met zijn 45 jarig
jubileum als vrijwillig molenaar op deze
binnenkruier.
Het “lichte en het zware werk” op de Geestmolen

Ook deze poldermolen deed nog dienst, al was er wel een elektromotor in gebouwd. Een
gigantische ruimte zit er in deze molen en inderdaad ruimte genoeg voor bewoning. Op de
kapzolder kon je wel voetballen zoveel ruimte. Het was voor mij de eerste keer dat ik een
binnenkruier bezocht.
Na een groepsfoto te hebben gemaakt zetten we onze reis verder naar Obdam waar een wipmolen
op onze komst staat te wachten. We gingen hier de wipmolen “de Weel en Braken” bezoeken en
deze molen dateert uit 1632 en dat kon je hier en daar ook wel zien, het wiekenkruis had zijn beste
tijd wel gehad evenals de zeilen en de trapleuning. Maar deze poldermolen staat op een perfecte
plek en een prachtige biotoop. Na het afscheid met de molenaar zetten we weer koers richting
Fryslân en we kunnen met
zijn allen terug kijken op een
perfect door Jaap en Ruurd
Jakob georganiseerde dag
terug kijken.
Denk maar eens na hoeveel
zij van hun vrije tijd hier
graag
voor
hebben
opgeofferd.
Grote klasse voor beide
heren en nogmaals bedankt
voor deze mooie perfecte
dag, die wij als ploeg
leerling
molenaars
van
Workum
met
aanhang
hebben afgesloten met een 3
gangen menu en een
Heerlijk helder……
Martin de Jong

Wipmolen Weel en Braken in bedrijf (foto RJN)f

Update portret (1) en (3)
Update (1) De Slagdijkstermolen: een gelaagd juweel!
Eerst een verwijzing naar eerdere publicaties:






Portret (1), De Utskoat 113, maart 2004, pp 27-29.
Artikel “Molenbehoud minder nostalgisch, folkloristische argumenten moeten geen rol
spelen bij restauratie”, Friesch Dagblad 16 april 2004
Artikel “Molen is veel meer dan stukje folklore”, Leeuwarder Courant 7 mei 2004.
Artikel inzake molenrompen algemeen, “Forum 2”, De Utskoat 111, september 2003,
pp 27-33.
Portret (4), De Utskoat 122, juni 2006

De analyse in de voornoemde stukken is klip en klaar: de Slagdijkstermolen is in zijn huidige
staat als tot motorgemaal getransformeerde molen zeer bijzonder.
Ga niet over tot onzinnig “herstel”, waarbij het cultuurmonument
onomkeerbaar wordt aangetast. Zeldzaam materiaal en zeldzame informatie
over deze fase uit de bemalingsgeschiedenis gaan onomkeerbaar verloren.
Nogmaals een oproep aan de betrokken instanties om van de bovengenoemde analyses
inhoudelijk kennis te nemen. Na een “completering” tot molen, op basis van een oppervlakkig
Conclusie:

restauratieplan, waarvoor nu juridisch wordt gestreden, heeft het benadrukken van de
bijzondere cultuurhistorische waarde van dit object geen zin meer. Die waarde is er dan
simpelweg niet meer. Laten we dat voorkomen!
De feitelijke aanvulling is het volgende. In ‘Friese
Molens’ staat, dat de kap ook al enige jaren na 1931
zou zijn verwijderd, tegelijk met het gevlucht. Dit is
niet juist. In de collectie van Popke Timmersmans
vonden we onlangs deze foto, die waarschijnlijk
rond de Tweede Wereldoorlog is gemaakt. De
molenkap is dus kennelijk eerst gehandhaafd op de
tot motorgemaal getransformeerde molen. De
bovenas is op de foto echter al weg en het
voorkeuvelens is dichtgemaakt.
De huidige puntkap is volgens de gedrukte
toelichting op de achterzijde van deze tweede
afbeelding uit de collectie Timmermans in 1952 op
het achtkant geplaatst. De foto is van december
1974; de ansichtkaart is onder nummer 74
uitgegeven door fotograaf J.A. van Krimpen uit Elst
(U). De toelichting op deze ansichtkaart uit 1974
vermeldt verder, dat de molen in 1938 is onttakeld.
De kenmerkende puntkap is in bouwhistorisch
opzicht niets minder waard door de tussenstap die heeft plaatsgevonden: tijdelijke handhaving
van de windmolenkap. De puntkap op het achtkant is bouwhistorisch (vanwege de aanwezige
bouwtechnische details) en vanuit de achterliggende cultuurhistorische ontwikkeling
(transformatie van windmolen tot motorgemaal) zeer behoudenswaardig. Voor de analyse van
het gehele object en overig waardendragend materiaal dat met vernietiging wordt bedreigd,
verwijzen we nogmaals naar Portret (1) in DU 113.
Feitelijk zou ook de Achlumermolen op gelijke wijze onderzocht moeten worden, alvorens de
klaarliggende plannen uit te voeren.
Beetsterzwaag, 14 mei 2006
ir. Frank Terpstra
De foto’s komen, zoals reeds vermeld, uit de collectie van Popke Timmermans. De foto uit
1974 is met toestemming van fotograaf J.A. van Krimpen uit Elst (U) afgebeeld. Dank aan de
heer Van Krimpen en Popke Timmersman voor het beschikbaar stellen van het materiaal.
Update (3) Windlust: afleesbaar levensverhaal met raadsel
Over het raadsel omtrent de levensloop van molen Windlust te Burum ontvingen we de
afgelopen maanden een tweetal reacties. Via Popke Timmermans ontvingen we een reactie
van Dick Bunskoeke en we ontvingen een reactie van Willem Entrop. We danken beide heren
voor hun reactie en hopen in een volgend nummer deze inhoudelijk waardevolle bijdragen te
verwerken. Het raadsel is op dit moment overigens nog niet opgelost.
FT

Welsryp - molenstijlen Tsjeppenbur bewaard gebleven
In enkele voorgaande nummers besteedden
we aandacht aan de molen van Tsjeppenbur.
Dit n.a.v. een schoorsteenstuk met daarop
een schilderij van de betreffende molen bij
Welsrijp. Na dit verhaal in nummer 115
kwam een historisch overzicht in nummer
119 en Auke Bootsma, vrijwillig molenaar,
haalde in nummer 120 persoonlijk
herinneringen aan deze molen op.
Onlangs kwam de verrassende mededeling
van Sjerp de Jong dat de spil en stijlen van
Tsjeppenbur er nog zijn. Ze liggen
opgeslagen op het erf van Sibbele Jorna in
Dronryp.

Nogmaals de molen van Welsryp
Enige tijd geleden was ik bij ijn zus en zwager Pieter Verschut in Leeuwarden. Die liet mij het
molenkrantje zien en daar stond de Welsrijper molen in. U schrijft de molen was eigendom van
Arend Gerrits, Gerben Ates en Lijsbeth Tjerks, weduwe van Jacob Aukes ( Draaisma). U
vermoedde dat Arend Gerrits achternaam Terpstra was, maar dat is niet zo. Hij heette Wassenaar.
Dan de polder 1923-1935. Gerben P. Jansen is een zoon van Trijntje de Boer en Sjoerd Jansen.
Die boerden in Sexbierum. Trijntje en Tjitje waren de tweeling die door hun moeder haar oudste
broer en zijn vrouw zijn groot gebracht. Gerben P. Terpstra en Jantje M. van Dijk. Tjitje trouwde
Jouke van Wijngaarden en kwam hier op de plaats. Trijntje ging dus naar Sexbierum. Gerben en
Jan Terpstra waren broers en wilden beide graag boeren op het ouderlijke stee. Toen hebben ze er
om geloot en Gerben trok de langste lucifer. Hij mocht blijven en Jan vertrok naar Hidaard. Zij
hadden zeer grote kinderen. Zoon Ruurd kon niet melken omdat zijn vingers te lang waren.
In het artikel in De Utskoat wordt steeds gesproken van de Tsjeppenbur-stermolen. Ik weet niet
hoe u daar bij komt. Wij hadden het altijd over de Welsrijper molen. Ik vermoed dat Lijsbeth
Tjerks boerde op Tsjeppenbur.
Dan nog iets over het molenhuisje. Dat was een dubbele woning. Aan de kant van de molen
woonde de molenaar en aan de andere kant een arbeidersgezin. Vanaf 1897-1943 woonden er
Hendrik van der Kuur (1934) en Baukje Tinga (1914). Dat waren mijn Pake en Beppe. Mijn vader
en pake hebben er tot Pakes dood gewoond.
Baukje Post – Van der Kuur (Lytse Buorren 26, Welsryp)

Samenwerking molenstichting en gemeente bekrachtigd
Stiens - De karakteristieke korenmolen De Hoop in Stiens heeft sinds 22 maart de gelijknamige
stichting als definitieve huurder. Op die datum ondertekenden burgemeester Ter Keurs namens de
gemeente en Piet Bootsma namens de stichting de huurovereenkomst. Daarmee is de
samenwerking tussen gemeente en molenstichting definitief en kan er weer volop genoten worden
van het aanzien van een werkende molen in het dorpsbeeld. Sinds 2004 was dat ook al zo want in
dat jaar kwamen vrijwillige molenaars het vangtouw overnemen van beroepsmolenaar Klijnstra.
De molen is elke zaterdag open voor bezoek tussen 10:00 en 16:00 uur.

Amerikaanse windmotor nabij Tjerkwerd (Jousterpermolen)

In een brief van 11 mei 1995 hebben burgemeester en wethouders het waterschap Marnelân
verzocht af te zien van de sloop van de Amerikaanse windmotor van Tjerkwerd. Het Waterschap
heeft dit verzoek beoordeeld, maar bleef toch bij het verzoek om de molen te slopen. De molen
verkeerde toen in slechte staat van onderhoud.
De provincie was van mening dat deze molen een grote cultuur-historische waarde heeft. De
molen is toen ook meegenomen bij het Monumenten Inventarisatie Project. Dit hield in dat de
windmotor in principe voor restauratiesubsidie van de provincie in aanmerking kwam als de
gemeente Wûnseradiel ook subsidie voor de restauratie beschikbaar zou stellen.
Het Waterschap heeft de windmotor niet zelf willen restaureren en heeft de windmotor in 1996
aan de gemeente Wûnseradiel verkocht voor het symbolische bedrag van ƒ 1,00. In feite was het
voortbestaan van de windmotor toen veilig gesteld.
Nadat voor de restauratie van de bovenbouw van deze windmotor subsidie bij de provincie was
aangevraagd, is Technisch bedrijf Bakker uit IJlst in 1999 begonnen met de restauratie van de
bovenbouw.
Op 16 oktober 2000 is de windmotor aangewezen als rijksmonument en op 14 oktober 2002 heeft
de gemeente de windmotor overgedragen aan Stichting tot Behoud van Monumenten in de
Gemeente Wûnseradiel.
Nadat voor de onderbouw van deze windmotor een restauratieplan was gemaakt, is BOUW ’75 uit
Workum op 19 juli 2004 gestart met de restauratie hiervan.
Dit hield nogal wat in. De bestaande vijzel was verroest. Aangezien het waterpeil was verlaagd,
moest de vijzel niet alleen worden vernieuwd, maar moest ook nog eens worden verlengd. De
vijzelbak moest ook worden verlengd. Het werktuigbouwkundige gedeelte van deze restauratie is
uitgevoerd door Technisch bedrijf Bakker uit IJlst.
Daar de windmotor een rijksmonument is, kwam de restauratie van de onderbouw in aanmerking
voor rijkssubsidie.
De restauratiekosten van de onderbouw hebben € 67.320,06 bedragen.
Het rijk heeft voor deze restauratie € 36.705,00 beschikbaar gesteld. Zowel de gemeente
Wûnseradiel alsook de provincie Fryslân hebben beide € 5.000,00 subsidie beschikbaar gesteld.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een bijdrage verstrekt van € 5.000,00 en De Hollandsche
Molen heeft uit het molenbudget van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting ook nog eens een
bijdrage verstrekt van € 2.250,00.

Hartwerder windmotor in bedrijf
De Stichting tot Behoud van
Monumenten
in
de
Gemeente
Wûnseradiel is sinds een paar jaar
eigenaar
van
de
Amerikaanse
windmotor nabij Hartwerd. Deze molen
had al een aantal jaren geen functie
meer en de bouwkundige toestand van
de molen was slecht.
De molenconsulent van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, de heer Gijs
van Reeuwijk, heeft op verzoek van de
Stichting een restauratieplan voor deze
windmotor gemaakt. Omdat deze molen
een rijksmonument is heeft de Stichting
hiervoor subsidie aangevraagd bij het
Rijk. Op 19 juli 2004 is Technisch bedrijf Bakker uit IJlst gestart met de restauratiewerkzaamheden.
Ook BOUW ’75 uit Workum was als onderaannemer bij deze restauratie betrokken. Omdat alle
rekeningen nog niet binnen zijn, is het nu nog niet precies bekend hoeveel de restauratie heeft gekost.
Het rijk heeft voor deze restauratie € 19.575,00 rijkssubsidie beschikbaar gesteld. Zowel de gemeente
Wûnseradiel alsook de provincie Fryslân hebben beide € 4.400,00 subsidie voor deze restauratie
beschikbaar gesteld. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een bijdrage verstrekt van € 5.000,00 en
de Hollandsche molen heeft uit het molenbudget van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting ook
nog eens een bijdrage verstrekt van € 2.250,00. De molen kan nu weer draaien.

IJsbaan gebaat bij inzet windmolentje
Swichem – Je ziet het langzaam maar zeker terugkeren: de inzet van windmolens in de strijd tegen het
water. Elders in dit nummer kon u al lezen over de poldermolens van De Fryske Mole die weer
inzetbaar zijn bij extreme wateroverlast. Met het oude Amerikaanse windmotortje aan de
Wegeasterdyk van Swichem heeft men nu ook vergevorderde plannen. Deze karakteristieke bemaler
heeft de status van monument en zal worden gerestaureerd. Maar Tjitte Talsma, die als molenaar en
kenner bij het herstel is betrokken, wist te vertellen dat de huidige locatie niet geschikt is. Hij staat te
dicht naast een boerderij. Na de restauratie van de roos, de vanen en de overige onderdelen hoopt men
de windmotor bij de ijsbaan van Wirdum te plaatsen waar hij ’s zomers het water op een laag peil
moet houden, terwijl hij ’s winters juist de baan vol moet pompen zodat Koning Winter er een perfecte
ijsvloer op kan leggen. Een en ander hoopt men in 2007 gerealiseerd te hebben, aldus de enthousiaste
mûnder Talsma.

De laatste maanden zijn er in Friesland weer enkele tjaskers die regelmatig draaien
Tjasker bij Wijckel, hier draait Doris Embacher (leerling molenaar op het Lam in Woudsend)
regelmatig mee. Het molentje wordt geheel door haar opgeknapt. Onder andere nieuwe zeilen en een
schilderbeurt. Op molendag had Doris assistentie van Tanja Mandemaker (ook leerling op het Lam in
Woudsend).
Tjasker bij Augustinusga, hier draait leermeester Rolf Dijkema regelmatig met zijn leerlingen. De
tjasker heeft kort geleden een nieuwe roede gekregen.
Tjasker in het Heidenskip. Henk Brandsma, Anne Smit en Jan Stoel (leerling molenaars op de
Nijlânnermole te Workum) laten deze tjasker sinds januari 2006 regelmatig draaien. Op molendag was
Jan Stoel aanwezig en heeft diverse bezoekers gehad. De afgelopen winter heeft Henk Brandsma veel
met de tjasker gedraaid. Samen met Anne Smit hebben ze de ringsloot geheel uitgebaggerd. De eerste
malen dat ze op deze molen waren konden ze de tjasker amper rond "kruien", daar het ondereind van
de ton door de blubber sleepte.
Een goed initiatief van de leerlingen en vanaf hier veel succes toegewenst.
(Jaap Tiedema)

Cees Notenboom onderscheiden met certificaat
Op zaterdag 18 maart was het op korenmolen 't Lam een feestelijke boel. Geen wonder, want
de beropsmûnder Cees Notenboom was 25 jaar molenaar en dat diende gevierd te worden in
de molen en het ernaast staande moleninformatiecentrum te Woudsend.Voorafgaand daaraan
had Cees in Amsterdam uit handen van de directeur en voorzitter van De Hollandsche Molen
het eervolle certificaat van verdienste in ontvangst mogen nemen. Cees, gepokt en gemazeld
door het molenvirus dat hij had opgedaan op de koren- en pelmolen van Witmarsum bij
leermeester Sierkstra, wist waar hij voor koos toen het beroep van molenaar op z'n pad kwam.
Hij werd erin gestimuleerd door z'n vader, ook een molenliefhebber in hart en nieren. In
Schiedam werkte hij jaren op de hoogtste korenmolens ter wereld. Maar toen daar de klad wat
in de handel kwam, deed zich de unieke kans voor om op de lieflijke molen 't Lam in het
knusse Woudsend het vak voort te zetten. Terug bij de roots in Fryslân dus, terug bij de
vertrouwde dorpjes en stadjes waar hij nog wel kansen zag om een boterham te verdienen als
beroepsmolenaar. Terug ook op z'n 'eigen' molen waar hij in 1980 als vrijwillig molenaar was
begonnen. Geen gemakkelijke taak, want er werd 200 % inzet verlangd. Maar Cees was
tegelijk met z'n hobby bezig en dat verzachtte veel. Toch moest op een gegeven moment een
aanvullende baan voor brood op de plank zorgen. Die werd gevonden, maar toen een
deeltijdfunctie op de unieke verfmolen De Kat aan de Zaanse Schans beschikbaar kwam,
greep Cees die met beide handen aan. "Een merkwaardige combinatie toch: een verfmolen en
een korenmolen," vroeg DHM-directeur Leo Endedijk hem tijdens de presentatie in het
Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Cees antwoordde zoals het een nuchtere
Fries betaamt: "Het zijn beide molens." Het tekent zijn liefde voor de wiekendragers, een
liefde die
hij
deelt
met
zijn
vrouw
Marjon. En
… met zijn
collegamolenaars
van
de
stichting
Molens in
Bedrijf in
de
gemeente
Wymbritseradiel.
Voor het
Gild
Fryske
Mounders fungeert hij als leermeester zodat hij er tevens voor zorgt dat de kennis rond het
vak bewaard blijft. Want Cees is echt een van de laatsten die beroepsmatig van de wind kan
leven. Daarvoor zorgen vaste klanten onder particulieren en bakkers. En bovendien levert hij
tarwe en gerst aan de bierbrouwerij Us Heit in z'n woonplaats Bolsward. De onderscheiding is
Cees van harte gegund. Z'n vakmanschap, gecombineerd met een gedreven enthousiasme en
z'n inzet om liefhebbers in te wijden in de geheimen van het molenaarsvak waren mede de
reden om hem in het zonnetje te zetten. We wensen Cees nog heel veel jaren in gezondheid
toe op z'n vertrouwde molen(s).
(GDW)

Olieslagers voor Vernuft en Volharding onderscheiden
De Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en
Volharding
reikt
traditiegetrouw
op
de
jaarvergadering van De Hollandsche Molen
jaarprijzen uit aan mensen die zich op bijzondere
wijze hebben onderscheiden door vernuft en
volharding te tonen in hun strijd voor molenbehoud.
Onze leden Ada Meurs en Mark den Boer van de
oliemolen De Passiebloem uit Zwolle behoorden dit
jaar tot de gelukkigen. Zij kregen hun eervolle
jaarprijs uit handen van bestuurslid Gerard
Sturkenboom. Sturkenboom memoreerde de
tomeloze inzet van de beide olieslagers met
betrekking tot de biotoopbelangen van ‘hun’
oliemolen die vlakbij het voetbalstadion van FC
Zwolle staat. Die historische grond was in hun ogen
als het ware heilig en daarom dienden alle alle
registers uitgetrokken te worden om te voorkomen
dat een dure verplaatsing het enige redmiddel zou
blijken te zijn. Bestuurders, omwonenden,
projectontwikkelaars en wie eigenlijk niet werden
bestookt met brieven en acties om toch maar vooral te waken voor het onvervangbare erfgoed
Oliemolen De Passiebloem. En ze hadden succes met als gevolg dat er nog steeds een pracht
van een werkende oliemolen pronkt op z’n oorspronkelijk plek.
Maar het duo Meurs-Den Boer heeft meer kwaliteiten. Ze zetten zich met al hun energie in
voor het behoud van het traditionele olieslagersvak op windkracht. Ze assisteerden bij de
restauratie van de ros-oliemolen in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en last but
not least zijn ze als redactieleden betrokken bij het lijfblad van het olieslagersgilde “De
Olienoot”. Kortom voldoende reden voor het bestuur van het Molengiftenfonds om deze
bijzondere molenstrijders in het zonnetje te zetten.
Op onze beurt zijn we er trots op dat wij deze mensen tot onze leden mogen rekenen.
Wanneer ooit de oliemolen in Blauwhuis realiteit wordt, weet men daar dat de kennis onder
handbereik is. Want ook in Blauwhuis is men lid van het olieslagersgilde. Proficiat!
(GDW)

Deelsmolen en Mellemolen hebben oversteek
Voor fietsers tussen Joure, Heerenveen, Vegelingsoord en Akkrum is de in de vaart genomen
fietspont een aanwinst. Vanuit Akkrum kun je via het pontje bij de Mellemolen oversteken en
langs het Deel naar de Deelsmolen fietsen. Omgekeerd ligt de weg naar Akkrum nu binnen
ieders bereik. Het pontje vaart van 1 mei tot 15 oktober dagelijks van tien uur ’s ochtends tot
acht uur ’s avonds. Het is 35 jaar geleden dat de ‘vertrouwde’ pont tussen Joure en Akkrum
uit de vaart werd genomen. Men verwacht met name veel belangstelling van fietstoeristen en
daar kunnen de beide molens dan weer van meeprofiteren.

De waterbeheersing in historie
Door Reinder Nouta

De meeste grote landzoogdieren houden zich op in de buurt van één of andere zoetwaterbron.
De mens vormde in het verleden geen uitzondering op deze algemene regel. Een verschil met
vroeger is dat de mens nu in staat is om water over grote afstanden nar zijn woonplaats te
pompen. Nomadenstammen trokken van de ene naar de andere plaats, iedere keer als de
watervoorraad in de omgeving van hun nederzetting uitgeput raakte. En zij doen dit nog
steeds zo. Nadat de mens echter eeuwen geleden zijn voedsel verzamelde, was hij gedoemd
een min of meer plaatsgebonden wezen te worden op het moment dat hij begon met het
verbouwen van gewassen.
Weliswaar bleven sommige van deze boeren half-nomaden door bijvoorbeeld rond te zwerven
in de periode tussen het inzaaien en het oogsten. De meeste boeren vestigden zich echter
voorgoed en werden daarmee in hoge mate afhankelijk van natuurlijke bronnen die het gehele
jaar zoet water konden leveren. Het zal duidelijk zijn, dat de laaggelegen gebieden uitstekende
mogelijkheden boden voor de watervoorziening van mensen, hun kinderen en hun gewassen.
Daar werden ook de vruchtbare gronden gevonden en tevens goede mogelijkheden om er te
vissen en te jagen. Bovendien ging het verkeer over slecht begaanbare en nauwelijks
bestaande wegen. Zo bleek dat de Zuiderzee destijds meer een verbindingsweg dan een
barrière vormde tussen de steden en dorpen aan weerszijden van de binnenzee.
Schommelende waterstand
De meeste laaglanden kennen echter een bijzonder nadeel: de waterstand kan er aanzienlijk
schommelen. Hoe essentieel het water ook is, het vormt een gevaar wanneer het te snel of te
hoog stijgt. De bewoners van de alluviale vlakten pasten hun manier van leven aan dit,
meestal seizoensgebonden, gevaar aan. Zij bouwden hun woningen daarom gewoonlijk net
buiten de beekdalen, op de hogere gronden, op de hoger gelegen oevers van rivierdalen, op
pleistocene opduikingen (zoals Kollum) of zij verlieten eenvoudigweg de lage gebieden in
perioden van wateroverlast. Zij bouwden dijken om het water veilig af te leiden naar
stroomafwaarts gelegen rivierarmen, bouwden hun huizen op palen of wierpen zelf aarden
heuvels (terpen) op om er te kunnen wonen.
Velden onbruikbaar
Aangenomen dat de huizen min of meer gevrijwaard waren van grote wateroverlast, het bleef
niettemin een groot nadeel dat de velden onbruikbaar waren gedurende de
overstromingen.Nog nadeliger waren de overstromingen met brak en soms zout water in de
getijdengebieden van de delta's. Een nadeel was ook dat hoogwaters niet ieder jaar op het
zelfde moment optraden. Als de overstromingen laat in het regenseizoen optraden, betekende
dit uitstel van de inzaaidatum, terwijl een te vroege overstroming het te velde staande gewas
kon verwoesten. De boeren probeerden zo goed en zo kwaad als maar mogelijk was hun
landbouwmethodes aan de risico's aan te passen. Het voorgaande is geschreven in de verleden
tijd, maar de constateringen zijn nog steeds van toepassing voor vele miljoenen mensen.
Bedijking
Kort na het jaar 800 wordt dit systeem van passieve verdediging tegen stormvloeden
geleidelijk vervangen door een meer actieve verdediging in de vorm van bedijkingen langs de
kusten; eerst als verbindingsdijken tussen de terpen en later als ringdijken voor onbeschermd
land. In de perioden 1000-1200 werden op veel plaatsen dammen met uitwateringssluizen in

geul- of kreekmondingen gebouwd, zodat een zekere mate van waterbeheersing werd
verkregen. Men kan stellen dat toen de eerste polders in Nederland werden geschapen.
Inpolderingen
In de 13de en 14de eeuw worden de gegevens over polders talrijker. Met vallen en opstaan
wordt op de verschillende plaatsen langs de kust en de grote rivieren het bewoonde areaal
stukje bij beetje uitgebreid. Tot de jongste tijd is dit proces van landaanwinning en
inpoldering voortgegaan. De poldervorming beperkte zich echter niet tot gronden
onmiddellijk langs de zee. Tegen het einde van de 13de eeuw kwam
het proces ook op gang in het bewoonde achterland. De behoefte daaraan werd, hier eerder,
daar later, urgent voor de zich voordoende daling (inklinking) van de bodem. Dit verschijnsel
treedt op bij minder compacte, in cultuur gebrachte gronden, wanneer deze, zoals allerwegen
in laag Nederland, via sloten en wateringen worden ontwaterd. Het dalingsproces wordt bij
veengronden bovendien nog versterkt door het slinken van de voor landbouwdoeleinden
gebruikte bovengrond door oxidatie. De natuurlijke afwatering begon hierdoor plaatselijk
spaak te lopen. De enige uitweg was dan om speciale wateringen te graven naar punten waar
men kon profiteren van lage waterstanden.
Wind- watermolens
Juist toen de situatie door de steeds voortgaande bodemverlaging op vele plaatsen zeer precair
ging worden, kwam daarbij een spectaculaire uitvinding te hulp. Vroeg in de 15de eeuw
slaagde men er in de windmolen bruikbaar te maken voor bemaling. De verbetering van de
windmolens, dankzij de uitvinding van de draaibare kap, maakte het in het midden van de
16de eeuw mogelijk om zelfs meren droog te leggen. Vooral toen aan het begin van de 17de
eeuw de molengang werd uitgevonden. Wind- watermolens zijn in tijden dat er nog geen
andere energiebronnen bestonden, door windkracht van groot belang geweest voor de
samenleving. Met name in waterrijke gebieden vormden zij een onmisbaar element bij de
regeling van de waterhuishouding.
De stoommachine
De opkomst van andere energiebronnen bracht met zich mee, dat voor bemaling van polders
de met windkracht aangedreven windwatermolen in onbruik raakte. De ontwikkeling van
motoren van velerlei aard nam deze uit hout opgetrokken maalwerktuigen in toenemende
mate 'de wind
uit de wieken'.
In 1770 werd de
eerste
toepassing van
de
stoommachine
beproefd.
De
daarop volgende
jaren
zijn
verschillende
stoommachines
voor
polderbemaling
geïnstalleerd,
echter altijd in
combinatie met

windwatermolens. Het heeft ongeveer tachtig jaar geduurd voordat een door stoom
aangedreven pomp zodanig werd vertrouwd dat deze als het enige middel werd gebruikt om
een polder te bemalen. In het begin van de vorige eeuw zijn elektrische en dieselenergie ten
behoeve van de polderbemaling geïntroduceerd. Nu vormen deze vormen van energie
normaal gesproken de enige die worden toegepast in polderbemaling.Van de
opvoerwerktuigen is het scheprad lange tijd het belangrijkst geweest. Hiermee kon het water
tot ongeveer twee meter worden opgevoerd. In het midden van de 17de eeuw is de vijzel
geïntroduceerd. De vijzel is de Hollandse variant van de schroef van Archimedes. Met vijzels
kan een opvoerhoogte tot vier meter worden bereikt. Vanaf het begin van de vorige eeuw zijn
de schroefpomp, de schroefcentrifugaalpomp in toenemende mate toegepast. Hiermee kunnen
alle voorkomende opvoerhoogten worden bereikt.
Waarom?
Waarom deden de mensen dit allemaal? Omdat de bevolking toenam en er dus behoefte was
aan meer voedsel? Omdat de zeespiegel bleef rijzen en het land steeds dieper kwam te liggen
en afwatering en waterkering steeds moeilijker werden? Of vanwege het verlangen naar een
betere kwaliteit van leven en meer culturele mogelijkheden in steden, waardoor behoefte
bestond aan tuinbouwgewassen die een goede waterbeheersing vereisten? Het is moeilijk vast
te stellen hoe deze factoren doorgewerkt hebben! Dat er zich meer dan 2000 jaar geleden
mensen vestigden op de kustlanden is begrijpelijk, daar deze gebieden meer
levensmogelijkheden boden dan de uitgestrekte droge en van nature arme en onvruchtbare
zandgronden in de nabijheid. Zij konden ook niet voorzien dat hun situatie in de loop der
tijden zou verslechteren en dat hun opvolgers zouden worden geconfronteerd met enorme
problemen met betrekking tot veiligheid, afwatering, funderingen van gebouwen,
waterkwaliteit en het binnendringen van zeewater. Misschien maakten zij zich niet zoveel
zorgen over de toekomst als veel mensen hier te lande dit tegenwoordig menen te moeten
doen. Als men in Nederland wil laten zien hoe intelligent men is moet men zeggen dat,
wanneer in de tijd van Karel de Grote een Europese ruimtelijke ordening had bestaan, het
laaggelegen deel van Nederland nooit was onderkend als één van de meest veelbelovende
gebieden voor menselijke bewoning en intensieve economische ontwikkeling. Gelukkig
hebben onze voorouders de juiste beslissing genomen, wat de planologen er in latere jaren
ook van zouden zeggen, en dat was om in te polderen en alle milieueffecten van die beslissing
te aanvaarden.
Veel bereikt
Bijna vijf eeuwen van interessante technisch ontwikkeling liggen tussen de bouw van de
eerste wind- watermolen en de huidige windgenerator. Veel is bereikt bij het verbeteren van
motoren en pompen, waardoor zowel het rendement als de sterkte en capaciteit een hoge
graad van ontwikkeling hebben bereikt. Desondanks zullen die bereikte technische resultaten
altijd mede beoordeeld worden in het kader van de betrouwbaarheidseis. Helaas zijn in het
tijdperk van mechanisatie grote aantallen molens aan hun lot overgelaten, door de tand des
tijd aangetast en verdwenen. Het is mede daarom verheugend, dat er een algemene tendens
bestaat tot behoud van wat er nog aan molenbezit aanwezig is. Naast hun esthetische waarde
eren wij hiermee onze oudste technici die land droogmaalden in vroegere eeuwen. De
molenaar en de machinist, die dag en nacht klaar stonden om de molen of het gemaal te
bedienen, worden meestal vergeten. Toch deed elk zijn werk, soms mopperend, maar altijd
plichtsgetrouw waardoor het leven in het grootste deel van Nederland mogelijk werd.
(de foto van het D.F. Woudagemaal bij Tacozijl is van Willem D. Hengst)

Nationale Molen- en Gemalendag met (te) weinig wind
Het zonnetje vergoedde veel op de onlangs gehouden Nationale Molen- en Gemalendag. De
temperatuur was aangenaam, maar met de wind was het matig gesteld. Desondanks was er heel wat
wiekgewentel te bewonderen en kwamen er enthousiaste reacties. Zo meldde Bauke Bos van de
Skarrenmoune ons diezelfde avond nog per e-mail dat hij op z’n boerenmolen maar liefst 80 bezoekers
had ontvangen. Ongetwijfeld ter plaatse een record voor molendagbezoek.
Ook Sjerp de Jong behoorde tot de inzenders van actueel nieuws. De molenaar van poldermolen
Victor was al om 9.00 uur begonnen. De wind was om 10.00 uur oost , om 12.00 uur noord, en om
14.00 uur noord-oost kracht 3. Er werd voor de prins gedraaid en toen om 17.00 uur stopte gaf de
teller 13 bezoekers. Molens die in zijn omgeving draaiden: waren: De Zwaluw, Wijns, Oudkerk, De
Hoop Stiens , de Grote Molen Marrum en Phenix Marrum. Maar er waren ook molens die niet
draaiden: De Grote Molen van Broeksterwoude, Hogebeintum, Genezareth en De Olifant.
Op het Prikbord meldde Jippe Braaksma van de Wijnsermolen: “Ook ik heb alleen vanmiddag van
13.45-17.15 uur meegedaan aan NMD. Bij ons was een hele matige noordenwind, een kracht 2. Dus
de molen onbelast los gegooid. Over de middag 8 bezoekers gehad, dit is veel voor mijn Wijnsermolen
omdat de molen midden in de polder staat ca 700m vanaf de weg. De Oudkerkermolen, de Zwaluw en
de Victor kon ik zien draaien vanaf het molenerf. Een
mooie dag alleen jammer dat er niet meer wind stond.”
Zelf maakten we een rondje Zuidwesthoek en zagen
molens draaien in Tjerkwerd, Bolsward, De Hiemert,
IJlst, Langweer, Joure en Scharsterbrug. Alles met vol
zeil met uitzondering van de molen Lonjé. Later die
avond stond de Huinsermolen trots te draaien op de
achtergrond van Piet Paulusma z’n weerbericht op
Omrop Fryslân. Een plaatje. Diezelfde molen vormt het
hoofdartikel in dit nummer. Frank Terpstra was er gaan
kijken, sprak de molenaar en kwam met een
lezenswaardige bijdrage op de proppen in z’n reeks Portret. (GDW)
actie op Penninga’s molen

Borgmolen op eiland De Burd wordt verplaatst
De uit 1895 daterende Borgmolen bemaalde tot 1952 het waterschap De Nije Borgkrite. Een
gemaaltje maakte een eind aan de windbemaling in 1954. In de tussentijd nam een windmotor de
honneurs waar. In 1955 werd de poldermolen nog op afbraak te koop aangeboden. Maar er
kwamen subsidies beschikbaar voor onderhoud. In later jaren verdween de boezemsloot, werd de
molepôle gedeeltelijk afgegraven ten behoeve van een weggetje dat vlak langs de molen liep. Het
gevolg van een en ander is dat de molen nu aan het verzakken is. Reconstructie van de oude
waterstaatkundige situatie is blijkbaar niet haalbaar want er klinken nu plannen om de molen te
verplaatsen en te restaureren op een andere plek. We houden u op de hoogte.

Kort bericht uit de oude doos
“De veehouder A. van der Leij te Goïngarijp heeft de windmotor in werking gesteld voor het
droogmalen van een gedeelte zomerpolder. Na enige tijd bleek dat de motor geen water meer
wierp doordat een koppeling was gebroken. De oorzaak van de breuk bleek een zware, ongeveer
90 cm. Lange snoek te zijn, die vanaf zomerpolder zijn weg had gezocht met het stromende water
door enige nauwe pompen en kroosstek, om zijn leven te beëindigen in de centrifuge van de
windmotor.” (Bron: Jouster Courant 29 maart 1956).
Komt u toevallig ook eens zo’n kort bijzonder molenberichtje tegen uit de oude doos, laat het ons
dan weten. Zo mogelijk met foto.

Het verhaal achter een gevelsteen:

de poldermolen van de Hoedemakerspolder
door Warner B. Banga

Op de hoek van de Helderstraat en de Mûnedyk in Dokkum is in de zijmuur van een woning een
gevelsteen aangebracht met een afbeelding van een grondzeiler; een slanke muonts. Dit is echter
slechts een flauwe afspiegeling van het prachtige wettermûntsje dat hier ooit gestaan heeft, maar dat
moest wijken voor de groei van de stad Dokkum, toen in de vijftiger jaren een woonwijk in de
Hoedemakerspolder werd aangelegd.
De Hoedemakersmolen was één van de eerste poldermolens bij Dokkum en wijde omstreken. Hij werd
waarschijnlijk al gebouwd vóór 1810, aangezien op een kaart van Oosten Westdongeradeel uit 1807 op deze plek al een molentje werd
aangegeven.
De molen was eigendom van Thomas Jans Helder, landbouwer te
Sijbrandahuis. Hij woonde op de zathe ‘De Hoedemakersplaats’, een
groot boerderijcomplex met zo’n honderd pondemaat landerijen achter de
zaagmolen van Cornmelis Helder, langs de Dokkumer Ee. De
Hoedemakers-boerderij en landerijen waren rond 1900 in pacht bij Geert
Kroodsma ; ze werden op 3 oktober 1906 door notaris Mr. A.H. van
Kleffens uit Harlingen verkocht en kwamen aan verschillende kopers. De
molen moest men overnemen voor f 1000; iedere koper kreeg een aandeel
in verhouding tot de door hem betaalde koopprijs. In de
verkoopvoorwaarden stond de bepaling dat de ingelanden drie
gecommitteerden moesten kiezen voor het bestuur der bemaling, waarmee
de particuliere Hoedemakerspolder ontstond. De stemgerechtigdheid van de ingelanden werd in de
koopakte geregeld en wel naar oppervlakte. De Hoedemakers-plaats werd kort na de verkoop
afgebroken.
Ten Bruggencate van ‘De Hollandsche Molen’ beschreef de Hoedemakersmolen in augustus 1928
(nummer 3244). De watermolen was toen uitgerust met een vijzel en de molen zou – volgens een
toevoeging van W.O. Bakker– zelfzwichting hebben gehad, maar daar zijn geen aanwijzingen voor:
op alle bekende afbeeldingen is de molen oudhollands opgehekt.
Op 31 januari 1935 werd in de ‘Altena’ aan de Streek de jaarlijkse vergadering van ingelanden van de
Hoedemakerspolder gehouden, waar de heer J. Postma als molenaar werd herbenoemd. In 1943 was
het bestuur van de Hoedemakerspolder nog steeds eigenaar en molenaar was D. Wiegersma uit Dokkum.
De molen verkeerde in een redelijke staat van onderhoud en was nog regelmatig in gebruik. De molen
uitgerust met een schroef en maalde uit op de Dokkumer Ee. De opvoerhoogte bedroeg toen 60
centimeters en het waterverzet was 20 m³ per uur. In 1947 werd de
‘grondwatermolen’ buiten bedrijf gesteld, de bemaling werd
overgenomen door een pomp aangedreven door een benzinemotor. De
ingelanden wilden de hoge kosten van herstel niet meer aan de molen
besteden. Sindsdien werd de meer dan honderd jaar oude poldermolen
aan zijn lot over gelaten.
Gelukkig gaf het gemeentebestuur van Dokkum in juni 1955 aan, dat
zij behoud van de molen, die toen nog “slechts afbraak” was, niet ter
plaatse, maar wel op een andere plaats op prijs stelden. In datzelfde
jaar werd de Hoedemakersmolen door de gemeente gesloopt en
opgeslagen, maar nooit herbouwd. De molenresten werden vele jaren
bewaard op de Stadshelling, maar verdwenen uiteindelijk. Nu
herinnert slechts een gevelsteen en een straatnaam aan de mooie
poldermolen die hier ooit stond…
Foto: Stichting Fotografie Willem Kamminga

Uit ons prentenkabinet
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S.J. v.d. Molen.
Laatstgenoemde was
in
kringen
van
volkskundigen
een
autoriteit. Ook in de
molenwereld is zijn
naam gevestigd. Zo
werkte hij mee aan het
eerste
Friese
molenboek (waarvan we nog eentje voor een liefhebber op de plank hebben staan, zie de website
www.utskoat.nl en klik op de button boekenmakelaar), hij schreef een monografie over
houtzaagmolen De Rat en ook bekend is zijn Molens van het Noordererf. Van der Molen heeft
meer dan een halve eeuw geleden heel veel op foto vastgelegd, maar dat archief ligt volgens
ingewijden ergens op een boerderijzolder weg te kwijnen waarbij weer , wind en ongedierte er vrij
spel hebben. Hoe bijgaande foto dat lot bespaard bleef is niet bekend. Ook om welke molen het
gaat weten we niet met zekerheid. We roepen dan ook de kenners onder de lezers op zich eens in
de foto te verdiepen.

Dat speuren naar onbekende molens levert menig lezer vaak prettige uurtjes tijdverdrijf op. Zo
schreef Johan van der Zee vanuit zijn Franse waterzaagmolen ons over de onbekende zaagmolen
in het eindejaarsnummer 120. “Meestal is het zoekplaatje een poldermolen en dat vond ik nooit zo
interessant. Maar dit keer dacht ik er misschien wel achter te kunnen komen. Helaas was dit niet
het geval. Ik heb er al m’n boeken en foto’s op nageslagen maar van de 85 zaagmolens kon ik,
ondanks dat ik 36 afbeeldingen van Friese zaagmolens boven water kreeg, toch niet een goed
gelijkende vinden. Desalniettemin was de zoektocht alleen al heel erg leuk. Ik kwam bijvoorbeeld
zelfs een afbeelding tegen van De Rat in IJlst zonder zijn aangebouwde schuur voor de snelzaag.
Wat me opviel was dat de Friese molenbouwers zich soms uitleefden in de ramen boven de
deuren bij de sleephelling. Neem de molen van T.T. de Wint in Deinum. Ronduit prachtig was de
oplossing van de maker van molen Bouwlust te Dokkum (Friese molens nr. 138). Hij liet de
raamroeden als zonnestralen uit de zon voortkomen. Een duizenden jaren oude vorm van
decoratie die tijdens de Art Deco ( omstreeks 1918 – 1940 ) nog eens veel zou worden toegepast.
Natuurlijk brachten deze ruiten een flink stuk licht binnen in de tijd dat er nog geen elektrisch
licht was, maar slechts flakkerende olielampjes.
Vanuit een langzaam naar het voorjaar toelevend Frankrijk waar overigens nog druk wordt
gezaagd. Johan van der Zee, Langrais-Haut, 6358 Champagnat-le-jeune La France.”
We zeggen Johan van der Zee hartelijk dank voor zijn reactie van uit het Franse en hopen in een
volgend nummer de standplaats van de onbekende spinnekop bekend te kunnen maken.
Maar nu dan de onbekende spinnekop van nummer 121. Dat is volgens S. Andringa uit
Noordwolde wel thuis te brengen. In zijn bezit is een krantje van Halbertsma uit Grouw waarin
dezelfde foto staat afgebeeld met de volgende tekst: “door Simon Taconis gefotografeerd
gezelschap bij spinnekop ten zuidoosten van Leeuwarden”. Het origineel zou toebehoren aan het
Museum Prinsessenhof Leeuwarden. Blijft natuurlijk de vraag welk molen het precies was.
Daarop kwamen ook geen nadere mededelingen binnen.
Popke Timmermans uit Heerenveen wist nog te melden dat het vreemde molentje ooit bij
Winsum stond. Daar moest het weg ivm het viaduct over de Westergowei. Dit was ter hoogte van
de nog bestaande Winsumer muonts. Timmermans wist verder dat de onderdelen nu liggen
opgeslagen in de poldermolen Meerswal te Lollum. Ze waren destijds door dhr Heijdra van
Monumentenzorg opgekocht met de bedoeling het bijzondere windmolentje voor het nageslacht te
bewaren.

Ook van Durk Posthumus kwam een schriftelijke reactie binnen op het ijzeren molentje.
“Het stond aan de oostzijde van het dorp Winsum, ongeveer waar nu het fietspad loopt naast
de weg Franeker - Deersum. Het heeft lange tijd zo gestaan en werd de laatste tientallen jaren
alleen nog gebruikt om er eendenkorven in op te hangen. In 1978 is het molentje
omvergetrokken met een kraan in verband met de aanleg van bovengenoemd fietspad. De
onderdelen zijn toen gered door de heer Heydra van Monumentenzorg. De nog bruikbare
onderdelen zijn toen naar de poldermolen “Meerswal” onder Lollum gebracht waar ze nu nog
liggen. Het molentje is bijna 100 jaar oud. In de gietijzeren as staat J.H. Westra – 1907. Het
unieke molentje had houten roeden met een vlucht van ca. 6 meter met aan beide zijden van
de roede zelfzwichting. Verder waren er aan de achterzijde twee houten staarten om het
geheel op de wind te houden. Er was ook een vang aanwezig. De molen dreef een houten
schroef aan met een diameter van 45 cm. Ik hoop dat ik in de toekomst het molentje nog eens
zal kunnen restaureren. Maar omdat er bij de sloop veel kapot is gegaan zal dit nog een hele
klus worden, ook al omdat de meeste onderdelen van gietijzer zijn.”
Tot zover de heer Posthumus die we veel succes wensen bij zijn streven een uniek bouwwerk
voor de toekomst veilig te stellen. Wanneer dat eenmaal gerealiseerd is, komen we er graag
op terug.

Draaiurenoverzicht 2004 én 2005
Het lang verwachte draaiurenoverzicht van 2004 en 2005 ligt inmiddels voor u. Het is weer net als vanouds
een bijna volledig overzicht geworden van de draaiuren van onze Friese molens. Wij, als redactie,
bedanken Simon Jellema hartelijk voor zijn werkzaamheden aangaande het verzamelen van de gegevens.
Van hem kreeg ik het verzoek, om aan u te vragen uw e-mail adres aan hem te mailen, zodat hij u volgend
jaar een digitale versie van het draaiuren formulier kan mailen. Het e-mail adres van Simon Jellema is:
derat@zwfriesland.nl
Het overzicht omvat deze keer zowel 2004 als 2005. De 4 linker kolommen omvatten 2004 en de 4 rechter
kolommen geven de draaiuren van 2005 weer. De 4e en 8e kolom geven het aantal omwentelingen aan over
respectievelijk 2004 en 2005.
P.S. ziet u bij uw molen geen draaiuren staan, zorg er dan voor dat u het, al dan niet, digitale formulier
volgend jaar wél naar Simon opstuurt.
(RJN)
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De Meermin
Zeldenrust
De Hoop
Beintemapolder
molen
Victor
De Zwaluw
Klaarkamstermol
en

plaats
Formerum
Nes
Paesens
Holwerd
Metslawier
Anjum
Hantum
Holwerd
Anjum
Marrum
Marrum
Marrum
Hogebein
tum
Wommels
Jislum
Dokkum
Dokkum
Dokkum
Wester
geest
Wanswert
Birdaard
Rinsuma
geest
Kollumer
pomp
Stiens
Vrouwenpa
rochie

29
30

De Westermolen
De Hoop
Vrouwbuurster
molen
Balkendsterpol
dermolen
Oude Lije
Genezareth
Kloosterpolderm. Hallum
Tochmaland
Kollum

31
32
33
35

Rust Roest
Steenhuisterm.
De Olifant
Binnema's molen

25
26
27
28

Munnekezij
l
Stiens
Birdaard
Stiens

bel
2004
0

onb
2004
500

tot
2004
500

bel
2005
0

onbel
2005
560

0
70
0
244
58

113,5
0
368
0
8

113,5
70
368
244
64

0
75
0
182,5
192

85
0
285
0
9

85
75
285
182,5
201

39

33,5

72,5

25,5

53,5

89

72
30
0

31
8,5
0

103
38,5
0

56
18,5
0

11
23
0

67
41,5
0

56

51

107

26

27

53

omw
2004

tot
omw
2005 2005
560

313162

363203

0

0

0

0

0

0

0

75

75

1

286

287

140

100

240

120

90

210

20

10

30

21

24

45

36
17
15

24
6,5
0

60
23,5
15

50
16
18

12
5
0

62
21
18 11424

9916

naam
36 De Wynsermolen
37 Oudkerkermolen
38 De Hoop
39

De Grote Molen

40
41
42

De Broekmolen
Windlust
De Korenaar

plaats
Wyns
Aldtsjerk
Roodkerk
Broekster
woude
Broekster
woude
Burum
Sexbierum
Veenwou
den
Menaldum
Buitenpost
Franeker
Schalsum
Menaldum

geen
De Kievit
De Munts
Arkens
Schalsumerm.
De Rentmeester
De
51 Marssumermolen Marssum
52 Bullemolen
Lekkum
43
44
46
47
49
50

53

Himriksmole

54
55
56
57
58
60
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75

geen
Kingmatille
Hatsumermole
de Puollen
Terpzicht
Ypeymole
Froskepolle
molen
Swarte Prinsch
Molen Hoogland
Kramersmolen
Hempensermol.
De Hoop
geen
Langwert
Huinsermolen
De Eendracht
Meerswal
Fatum
Duivenhok

76
77
79
81

Wieuwens
De Ikkers
Edensermolen
geen

82
83
84
85
86
87

Princehofmolen
De Onderneming
Pankoeksterm.
Hiemertermolen
Himmole
De Haensmole

Leeuwar
den
Augustinus
ga
Dronrijp
Dronrijp
Dronrijp
Marssum
Rijptsjerk
Leeuwar
den
Tytsjerk
Wirdum
Wirdum
Wergea
Sumar
Bolsward
Winsum
Huins
Kimswerd
Lollum
Tzum
Tzum
Oosterlit
tens
Warten
Edens
Allingawier
Eernewou
de
Witmarsum
Witmarsum
Burgwerd
Sneek
Grou

bel
2004
21
129

55,75
82,5

0
44

onb
2004
50
42

19,75

tot
2004
71
171

omw
2004

75,5

bel
2005
36,5
119

64,5

onbel
2005
24,75
33

13,25

tot
omw
2005 2005
61,25
152

77,75

61,5

144

108,5

114

222,5

0
4

0
48

0
18

0
49

0
67

0
159
112

1
142
3

34

84

183
112

129
38

62

69

312 145600
150
131

1
301 132959
115
118
26492

15

0

15

5

0

5

291
16
17
0

82
12
54
13

373
28
71
13

235
35
12
4

79
3
40
6

314
38
52
10

65
15
30
40
48
44
0
0
36,75
50
62

109
15
95
83
130
99
20
55
54,25
131
216,5

53
0
70
36
119
140
20
49
36,25
80,75
97,5
35
18

0
40

0
2

0
42

92,5
71

51
43

44
0
65
43
82
55
20
55
17,5
81
154,5

78570

0
18

61205

143,5 71058
114 107951

212
52,75
58,75

72
125
3
3
37
107
45
81
20
139
162
302
0
20
0
49
23,5 59,75
59 139,75 77889
17,25 114,75
0
35
0
18

0
0

0
18

10
222
39,75
92,5 54945
75 133,75 112973

Bel
Onb
Tot
Bel
Onb
Tot
Omw
Omw
plaats
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005 2005
88
Grou
89
Cornwerd
32
43
75
26
44
70
90
Bolsward
68
24
92 79739
43
52,5
95,5 89134
91
Oosterend
39
5
44 22970
32
2,5
34,5 14506
92
Grou
Goengahui
93 Heechhiem
zen
0
8
8
18
4
22
Goengahui
94 Modderige Bol
zen
0
0
0
0
0
0
Goengahui
95 Jansmolen
zen
0
6,5
6,5
0
0
0
96 Lonje
Bolsward
110
22
132
89
28
117
97 Oegekloosterm.
Hartwerd
100
0
100 104075
85
0
85 93209
99 geen
Aldeboarn
100 Babuurstermolen Tjerkwerd
0
0
0
126
19,5 145,5
101 Polslootpolderm. Akkrum
102 De Rat
IJlst
683
90
773
495,75 47,25
543
103 De Vlijt
Koudum
24
99
123
17
85
102
Oppenhui
104 Geau's mole
zen
3
20
23
Vegelins
105 Deelsmolen
oord
165
0
165 71010
177
0
177 49631
106 Ybema's molen
Workum
32,5
18
50,5
20,25
0,75
27
107 De Weijert
Makkinga
37
25
12 30500
108 Nijlannermolen
Workum
39,75
16,25
56
61
40,5 101,5
109 De Snip
Workum
0
0
0
0
0
0
110 geen
Workum
111 Sweachmerm.
Langweer
39,5 90,75 130,25
112 Groene Molen
Joure
0
0
0
0
0
0
113 Penninga’s M.
Joure
160
40
200
200
30
230
114 Welgelegen
Heerenve.
115 t Lam
Woudsend
615
117
732
623
358
981
116 De Jager
Woudsend 204,25
81,5 285,75 192900 172,5 58,75 231,25 156100
Scharster
117 Skarrenmoune
brug
5
12
17
14,5
12
26,5
118 geen
Oldeboorn
119 De Tjongermolen Mildam
0
0
0
0
0
0
120 Korenmolen
Sloten
206
361,5
121 Windlust
Wolvega
0
0
0
0
0
0
122 De Rietvink
Nijetrijne
123 De Reiger
Nijetrijne
0
0
0
0
0
0
124 De Gooyer
Wolvega
Noordwol
125 Windlust
de
3,5
201 204,5 71395
51
142
193 93000
126 t Zwaantje
Nijemirdum 130,5
0 130,5
119,5
0 119,5
128 Vesuvius
Elsloo
129 geen
Sondel
38
0
38
28
0
28
132 De Verwachting
Hollum
St.Johan
133 De Hersteller
nesga
Surhuister
134 Notmune
veen
21
82
103
27
79
106
137 De Mars
de Blesse

naam
De Borgmolen
Cornwerdermol.
De Klaver
Rispens
De Bird

148 Dorismooltsje

Oudega W

40,75

27,75

68,5

58,75

25,25

84

Jaarverslag 2005 Stichting Molens in Menaldumadeel
Ook dit jaar kregen we weer het jaarverslag over het “reilen en zeilen” van de molens in de
gemeente Menaldumadeel opgestuurd. Het ieder jaar weer fraai ogende boekwerkje viel in maart
al op de mat. Een fraaie foto van “De Puollen” siert de voorkant van het boekje.
De eerste pagina’s vertellen ons allerlei zaken over het bestuur en de vrijwilligers. De stichting
heeft 14 vrijwilligers, waarvan er 10 gediplomeerd molenaar zijn en twee molenaars in opleiding.
Daarnaast bestaat het bestuur uit zes leden. Ook is te lezen dat de stichting 178 donateurs heeft.
Dat betekent voor deze stichting dat ze het erg goed voor elkaar hebben, en hun molens op een
goede manier “aan de man” kunnen brengen. Ik weet zeker dat iedere lokale molenstichting heel
erg trots zou zijn op maar liefst 178 trouw betalende donateurs .
In 2005 kwamen in totaal 505 belangstellenden de molen bezoeken. Dat is ten opzichte van 2004
een sterke daling. In 2004 kwamen namelijk nog 694 mensen een kijkje nemen op de molens in
Menaldumadeel. Waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat in 2005 maar 1 huwelijk werd
voltrokken op de Marssumermolen, terwijl dat er in 2004 meer waren.
Ook de draaiuren ontbreken natuurlijk niet in dit jaarlijkse overzicht. In totaal waren de molens in
2005 714 uren in beweging. Dat is gemiddeld ruim 100 uren per molen. En dat is zeker een hoog
gemiddelde. Molen Kingmatille is duidelijk uitschieter met 314 uren.
Het laatste deel van dit leuke boekwerkje bestaat uit de werkzaamheden die op het gebied van
restauratie vorig jaar zijn gerealiseerd. Daaruit blijkt dat de molens er allemaal keurig netjes
bijstaan. En als de staat van de molens goed is, dan zullen ook in 2006 de molens in deze
gemeente weer veelvuldig draaien, en komen daar dan natuurlijk ook weer de nodige bezoekers
op af.
(RJN)

Aangeboden
Er is weer het nodige aan bijzondere molenboeken aangeboden voor plaatsing op de website
www.utskoat.nl. Voor degenen die daar niet toegang toe hebben hieronder een vers overzicht van
bijzondere molenboeken en andere molenzaken:
The Mill, het boek over molens in Canada met prachtige foto’s. door William Fox, Bill Brooks en
Janice Tyrwhitt. Een gezocht boek dat er prima uitziet. Als nieuw ! ! 224 pagina's. 26 x 32 cm met
stofomslag. In Canada meer dan 100 dollar. Bij ons 75 euro.
Molens Mulders Meesters door H. Hagens. Negen eeuwen watermolens in de Gelderse Achterhoek,
Salland en Twente. Een standaardwerk met boeiende tekst, veel kaarten en tekeningen, doorsneden
enz. Naast deze 200 kaarten zijn nog meer dan 175 foto's in het boek opgenomen, waaronder zeldzame
afbeeldingen. 600 pagina’s, 25x35 cm. Bij ons 80 euro.
Wassermühlen der Schweiz door Bachmann en Kitamura. 188 pag. 22x28 cm. Meer dan 100
watermolens in het prachtige Zwitserse landschap komen aan bod in dit schitterende boek. Verkeert in
nieuwstaat: 45 euro.
Windmolens in Nederland door drs. P. Nijhof. Een prachtig molenboek uit 1983 met fraaie foto's
van de Overijsselse fotograaf Ger Dekkers. Dit boek verkeert in nieuw staat! 176 pag. ingebonden met
stofomslag. Dit boek wordt aangeboden voor 30 euro.
Strijd in de Veenpolder door Gerben D. Wijnja. Het gedenkboek over de molengeschiedenis van de
Sintjohannesgaster Veenpolder onder Heerenveen.(Uitgave 1984). Het boek is gebonden uitgevoerd in
slappe kaft. Prijs 14,50 euro.
De molen in ons volksleven door A. Bicker Caarten. Naslagwerk waarin de schrijver het volksleven
op en rond de molen tot in de finesses beschrijft. Hij verhaalt boeiend over het nachtmalen op
industrie- en poldermolens, de visvangst is onderwerp van beschrijving evenals het zondagsmalen, het
voor de prins malen, de molen in de volkstaal, spookmolens, wiekstanden, bouwkunstig schoon en ga
zo maar door. Het boek is geïllustreerd met 51 foto's en diverse andere tekeningen. Prijs 25 euro.
Verder de molenboeken van Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland (jaren 60). En bent u op zoek
naar een bepaald molenboek, geef dan uw wensen door aan de redactie. Zodra het betreffende boek
binnenkomt krijgt u dan bericht.
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