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Agenda
22 september Open dag GFM leerlingenwerfactie
29 septernber Zaanse molendag
6 oktober Molendag Altena
7 oktober Molendag Limburg
7 oktober Peellandse molendag
14 oktober Molendag Noord Holland zuid
20 oktober Molendag Lopikerwaard / Krirnpenerwaard
24 oktober Slotmanifestatie Jaar van de molens te Sexbierum
28 oktober Rijnlandse molendag
l0 november Molendag Tielerwaard

Bij de foto's op de omslag

Voorop:
De Victor te Wanswerd. De molen komt verdelop in dit numrner ruim aan botl i.r'.rrr ,1,

utskoat van de molen. Afgelopen juni deed de rnolen rlee aan de avondexcursic. Srrrrrt'rr rrr, t

de Wijnsermolcn waren ze op dezelfde avond gcopcnd. (tbto R.J. Nauta)

Achterop:
De Rispensermolen tc Oostcrcnd. Op clczc Íilto is clc oudc locdc nog door tlc l)()\('n,r'.
gestoken. In de vorige Utskoat hcbt u kunncn lczcrr hoc rlic vcrvaugcn is tkxrr et'rr 1'r'lr, . I

nieuw houten exemplaar. Foto gernaakt tijclcns nationalc rnolcnclag 2007. (loto l(..1. Nrrrrl:r)

Van de redactie

Hoewcl andere activiteiten en indrukken mij inmiddels hebben afgeleid staat het
openluchtoptreden van theatergroep De Kale bij molen Welgelegen in Heerenveen (zie foto)
nog steeds op rnijn netvlies. Het dreigde een paar dagen slecht weer te worden rnaar het
werden uiteindelijk zeven droge en stralende voorstellingen: een schitterend stel acteurs die
de eenvoudige KluchÍ van de Molenaar van Bredero met overtuiging brachten. Het publiek
was steeds weer enthousiast, de buurtkinderen genoten en de buurtkatten wachtten hun kans
af om steeds weer de stukken vis van de straat te eten. Wat jammer dat de belangstelling uit
de molenaarswereld niet groter was. We keken 400 jaar terug in de tijd naar het beeld dat er
van (ons als) molenaars bestond.
Haalde de Wynsermolen van Jippe Braaksma ons nieuws omdat tot zijn grote plezier de
bomen voor zijn molen (eindehjk) flink werden teruggesnoeid, ook de bewoonster van het
molenaarshuis, kunstenares Yby Potlach, kreeg uitgebreid aandacht in de Volkskrant. Met
haar kleurige schilderijen en beelden is zij een fleurige noot in de groene wereld. Haar
levensopvatting waarin zelfvoorziening, duurzaamheid en zuinighcid mct energie centraal
staan, past mooi bij Jippes oude werktuig. Misschien dat zij samen nog eens een mooie
publiekstrekker kunnen vornen op bijv. een Molendag ofeen excursie?
Het kwam allemaal weer even terug, het beeld van de omgevaren Haensmolen in Grou, toen
het nieuws melding maakte van het 100 meter lange vrachtschip dat de bocht had gemist en
een vakantiehuisje had weggevaagd. Het bestuur van de Stichting De Lege Midden zal zich
gestcrkt gevoeld hebben in haar besluit om de molen op een andere plek te herbouwen,
namelijk aan de overkant van het Pr. Margrietkanaal, op De Burd. Daar zal Bouw '75 de
molen voor november a.s. bijna geheel nieuw hebben herbouwd en zal hij maalvaardig
worden opgeleverd voor een polder van 70 ha.
Maar terug naar dit voorwoord, dat een voorwoord op de inhoud dient te zi1n. Yan
verschillende kanten kwam weer kopij om een lezenswaardig numlner te maken. Dankzij de
digitale kwaliteiten van Ruurd Jakob, die de klussende Gerben Wijnja vervangt, zal het er ook
weer prima uitzien. U zult o.a. kunnen lezen over de nieuwe voorwaterloop van de Victor, het
150 jarig bestaan van De Hersteller en de opening van de windmotor van Goïngaryp.
Simon Jellema doet verslag over mallen voor het maken van kammen, die hij heeft gekregen
van cen oud-tinrmcnnan uit Gaastmeer. De zaagmolenaars worden goed bedeeld: De Jager
kreeg al rnachinerieën uit dc inboedel van de aannemer in Woudsend.
vcrder natuurlijk cen uitnodiging voor de najaarsvergadering van het GFM, een verslag van
de opening van het rnolctraarsverblijfbrl de molen van Koudum en een verslag van de stage
van schoolkindcrcn op [)c Wcycrt in
Makkinga. Ecn blik op clc Utskoat van 25
jaar gcleden, 100 nuntrrcrs tclug in de
tijd. Wic hccÍt hcnr nog'/ Hct voorblad
vcmrcldt als rcdacticadrcs: Molcn'de
Herstellcr", Hogctli.jk 2 in SintJohannesga,
clc r.nolcn clic bcwoncrs ciscn van dezc tijd.
Zal straks op dc (iFM vcrgadcring, na dc
pauzc, clarr ook wccr dc Fricsland-fihn:
UiÍ:iL'ht tryt dc lutrittn tc zicn zijn'/
Nct als u bcn ik bcnicuwd naar de inhoud
van ccn cn andcr en wcns allen veel
lecsplczicr.

Geurt van de Weg
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Openbare Najaarsvergadering Gild Fryske Mounders
vrijdag 2 november 2007 om 19.30 uur

Dorpshuis van Poppenwier 
I

Het doet ons groot genoegen u èn uw partner wederom t" -og.n \§
uitnodigen voor een feestelijke ledenvergadering. De najaarvergadering
2007 zal vrijwel volledig in het teken staan van een groot aantal nieuwe
molenaars. Het precieze aantal geslaagden is op dit moment van schrijven nog niet bekend.
Afgelopen voorjaar hebben 8 leden met goed gevolg hun examen afgelegd; voor het najaar
staan op dit moment 5 examens gepland.

Verder zijn we deze ledenavond uiteraard benieuwd hoe de GFM wervingsactie 2007 is
verlopen, die in het kader van dit Jaar van de Molens zal plaatsvinden op 22 september 2007,
met aansluitend proeflessen tot in oktober (zie De Utskoat nr. 126 van juni).

Agenda:
1. Opening - welkom door de voorzitter
2. Vaststellen en goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 2007
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Mededelingen van de penningmeester

a. begroting 2008
5. Verslag opleidingscommissaris

a. stand van zaken opleiding c.a.
b. bekendmaking nieuwe examinatoren
c. uitreiking diploma's: zie agendapunt 8

6. GFM wervingsactie 2007
7. Rondvraag
8a. Feestelijke uitreiking van de diploma's aan de geslaagden (deel l)

Pauze

8b. Feestelijke uitreiking van de diploma's aan de geslaagden (deel 2)
9. Afsluiting door de voorzitrer

Toelichting agcndapunt 5b:
Het is voor de continuïteit van elke vereniging van belang dat in alle 'organen' van tijd tot tijd
aanwas plaatsvindt. Onze examinatoren hebben het dankzij de grote hoeveelheid examens
behoorlijk druk. Wc zijn zeer verheugd - na de leermeestervergadering te hebben gehoord -
een aantal zeer capabele menscn bereid te hebben gevonden om examinator te worden en hen
als zodanig te hebben kunnen benoemen.

Molenmarkt
zoals in de voorjaarsvergadering door stef Mensinga is voorgesteld, wijzen wij u erop, dat in
de zaal een tafcl zal staan waarop u voorafgaand aan de vergadering molengerelateerde
artikelen kunt uitstallen, welke u in de pauze (te koop) kunt aanbieden.

In de pauze en na afloop van de vergadering is er uiteraard voldoende gelegenheid om de
geslaagden geluk te wensen en om met elkaar van gedachten te wisselen.
We nodigen u èn uw partner van harte uit om de feestelijke najaarsvergadering 2007 blj te
wonen!

Bestuur Gild Fryske Mounders
www.molenaarworden.nl

Dc UÍskorn rtr I 27, septentber 2007

De vakman voor al uw ondelhoud en restauraties
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Wíe de garantie wil hebben op een verantwoorde restauratie van

bouwkundige obiecten van historische waarde - van bínnen en

van buiten - laat zich ínformeren door het enige Erkende

Restauratie Bouwbedriff van Noord Nederland.

AannemersbedrijÍ

Bouw '7 5

Suderséleane I

Postbus 58

87 l0 AB !íorkum

Tel.: 051 5-542 l3l
TeleÍax: 05 I 5-542693

Versfag van de algemene ledenvergadering op 30 maart2007

Aanwezig: 58 leden, incl. bestuur.
Afwezig met kennisgeving: Pier Schaper, Hendrik van der Veen err Marten Lootsrna.

Welkom door de voorzitter, in het bijzonder Dick Zweers, de spreker van de avond en
de beide geslaagden. De voorzitter deelt rnede:

a. Jet Sandberg heeft zich bereid getoond te fungeren als tweede voorzitter.
b. In het kader van het Jaar van de Molens zal op 22 en 29 september a.s.

openbare lessen worden aangeboden ten behoeve van een wervingsactie
leerling vrijwillig molenaar

c. de Friese Molenaarsdag op 17 maart j.l. was, mede dankzij de medewerking
van de deelnemende molenaars en het groot aantal bezoekers een bijzonder
geslaagd evenement

d. op 24 januari j.l. en op 14 maart j.l. heeft overleg plaats gevonden tussen het
bestuur en de besturen van respectievelijk het GVM, afdeling Friesland en
DFM

De notulen van de algernene ledenvergadering op 3 november 2006 worden zonder
wijzigingen aangenomen.

Er zijn, behoudens afmeldingen, geen voor deze vergadering relevante ingekomen
stukken

De secretaris vraagt of er nog aanmerkingen zijn op het jaarverslag 2006. Stef
Mensinga rnerkt terecht op dat in het verslag wordt gesproken over de geslaagde
excursie naar het zuiden des lands. Dat moet zijn: naar molens in Amsterdam e.o.

De penningrneester leest een mail voor van Geuft van der Weg waarin deze namens de
werkgroep Friese Molcndag verslag doet over het reilen en zeilen rond de organisatie
van de Molendagen de 8'1" Friese Molendag was voor de werkgroep tot volle
tevredenheid verlopen. En nu wordt volop gewerkt aan de 9d" Friese Molend ag die zal
zijn op 8 sept. a.s. De eerste toezeggingen tot medewerking zijn al binnen. Geuft
vraagt om kleurenfoto's van draaiende, onder zeil staande Friese molens met een
fraaie wolkpartij op de achtergrond van minstens 300kb voor de molendagkrant en de
website.

Vervolgens doet hij verslag over de financiën over hetjaar 2006 en een toelichting
over de begroting 2007.

l.

2.

J.

4.

5.

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

AMBACHTELIJKE BOUWERS
MET EEN MODERNE VISIE.

Í3-rE#"ffF"d
Kleasterwei 6
Postbus 3, 8850 AA Tzummarum
Tel. (0518) 48 15 78
Fax: (0518) 48 11 35
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6.

Sjerp de Jong heeft vragen:
. over de opzegging contract ( vanwege slechte prestaties) met en de automatisch

prijsverhoging van de vorige drukker van de Utkoat zullen dit onderwerp in
het volgende overleg met DFM ter sprake brengen,

. over het draaiurenoverzicht, waarop Simon Jellema een toelichting geeft,
o nietvermeldeautomatiseringskosten vergeten.

Namens de kascommissie doet Bauke Bos verslag van de controle van de
boekhouding en verleent het bestuur decharge.
Bauke Bos wordt bedankt als lid van de KC en Pier Schaper wordt tweede lid en Sjerp
de Jong stelt zich beschikbaar als reservelid.
De kascommissie bestaat uit de volgende leden: Henk Kuipers, Pier Schaper en Sjerp
de Jong (reserve).

De opleidingscommissaris doet verslag van de opleidingen 2007 .

a. Als lesmateriaal is toegevoegd en een ieder kan daarvan gebruik maken, de
informatie die door Kees Vanger is verstrekt (staat op de website van het
GFM)

b. Plannen wervingsactie leerlingen in september 2007

Aan Mient van der Velde en Johan Nooy worden hun diploma's uitgereikt, na een
betoog van Durk Piersma en Johan Cnossen, als vertegenwoordiger van Hendrik
van der Veen.
Cees Foppele, ook namens Mient, zet Durk als leermeester in het zonnetje en
overhandigt hem een certificaat van verdienste en de pet met de tekst "molenaars
doen het met reuzel".

Lidwien spreekt een woord van dank aan de leermeesters en de notulisten van de
leermeester-vergaderingen Gerdien Wijchers en Peter Prins

Bestuurswisselingen:

a. Lidwien neemt afscheid als bestuurslid; haar taak als opleidingscommissaris
zal door Martin worden overgenomen.
Frank dankt haar hartelijk voor haar geweldige inzet en energie om in de
afgelopen 4 jaar de opleiding gedegen op poten te zetten en overhandigt haar
een fraaie bos bloemen en een bon.
In haar dankwoord gaat Lidwien in op het gemëleerde gezelschap
bestuursleden, dat sedert de afscheiding van het GVM een mooie en
goedlopende vereniging heeft opgebouwd. Ook besteedde zij aandacht aan de
samenwerking met de leermeesters; al was het niet altijd even makkelijk, maar
met elkaar hebben we er toch iets moois van gemaakt.

b. Het bestuur draagt voor als nieuw lid: Frans Venema, leerling bij Jaap
Tiedema.
Zijn kandidatuur wordt met algemene stemmen aangenomen.

c. Piet de Vries wordt met algemene stemmen herkozcn,

d. Jet neemt als tweede voorzitter het woord en
Frank Terpstra te herkiezcn als bestuurslid.
algemene stemmen aangenomen.

stelt voor de huidige voorzitter
Ook dit voorstel wordt met

De Utskoat trr 127, septeruber 2007

Frank doet nog wat extra mededelingen:
e. 12 en l9juni - avondexcursies
f. Prikkersdag op 30 juni en I juli op molden De Rat te IJlst

8. Rondvraag:
a. 'llitte'Ijalsma

i. biedt aan 4 brandblussers en 4 EHBO dozen gratis
b. Jan Coppens

i. Mogelijk thema voor de Friese Molendag: "De rol van de molen in de
voedselketen"

ii. oproep opgeven voor medewerking verspreiden affiches en kranten
molendag

iii. In de tot nu uitgegeven 125 Utskoaten staan vele technische anikelen.
Deze zijn mogelijk interessant voor de opleiding en misschien te
bundelen.

iv. Zijn er nog exemplaren van en is er een mogelijkheid het boekje "Friese
Molentaal" van Sjerp de Jong te herdrukken.
Antwoord Martin: 1a, er zijn nog 6 exemplaren en de mogelijkheid tot
herdruk wordt onderzocht.

c. Stef Mensinga
i. mist een tafel met materiaal om te ruilen, aan- en verkoop, of ruilen

zoals boeken ed.
Graag, indien mogelijk de volgende vergadering allen iets meenemen

d. Sjerp de Jong:
i. op de tafel liggen nog exemplaren van de Utskoat en kalenders; kunnen

meegenomen worden.
ii. voorstel van Stef Mensinga over de "materiaaltafel" vermelden in de

agenda van de volgende vergadering en ook in de Utskoat

e. Frank Terpstra:
i. stelt de spreker van de avond voor: Dick Zweers; deze zal na de pauze

een lezing houden over o.a. de torenmolen van Zeddam

Na deze woorden besluit de voorzitter de vergadering.

Na de pauze volgt de lezing van Dick Zweers

De Utskoat nr 127, september 2007
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Tjeerd Spijksma
Schildersbedrijf

Wijtsmastrjitte 22
91 12 HN Burdaard
Tel.06-22 51 40 63
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Molenbouw

Verbouw

0nderhoud

Renovatie

Nieuwbouw

Stallenbouw

Utiliteitsbouw

T 058-2571771
lnfo@kolthofbv.nl
www. kolthofbv.nl
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EÍkes bijprate troch ..De _-j
Fryske Mole" (DFM)

Restauraties. 
'tulc (L'r '1, 

f 
1

De werkzaar.nhcden voor de Achlumer cn Slagdijkster (zie
foto) rnolens liggen op schcrna; voor hct aanbrcngen van de kapperr en vijzels zal de nodige
publiciteit worden gcmaakt. Met Nuon is uiteindelijk overeenstcr.nrning bereikt over dc
verplaatsing van de trafo bij de Achlurnennolen. Hicrdoor vonnt deze geen bclernntering rneer
voor het draaien van de molen.
Het gevlucht van de 0liÍànt zal
weer kan draaien.

binnenkort worden aangebracht, waardoor deze molen eindelijk

De restauratie van 't ZwaanÍje zal
voortvarend worden aangepakt en
moet i.v.m. Europese subsidie voor I

okt. a.s. klaar zijn.
De provincie Fryslàn heeft subsidie
voor de restauratie van de
Broekpoldennolen toegezegd en voor
het resterende deel van de kosten zijn
aanvragen bij particuliere fondsen
ingediend.

Administratieve organisatie.
Er bestond al zoiets bij DFM en deze
is nu aangepast aan de huidige eisen.
Wie doet wat en wie is bevoegd is nu
beter vastgelegd. De aanpassing was ook nodig voor de bestuursaansprakelijkheid. Hiervoor is
overigens een verzekering afgesloten.
Met de komst van de Brim is ook de administratie anders ingericht. De basis is de in de
bouwwereld bekende stabucodes. Tevens is een kostenbewakingssysteem gemaakt om
overschrijding van posten in van het zesjarig PIP plan te voorkomen.

Schenkingen / legaten.
De DFM verkrijgt tot nu toe nog weinig schenkingen, maar wat nict is kan komen vooral als hier
publiciteit aan wordt gegeven. Om te voorkomen dat er belasting moet warden betaald is bij de
Belastingdienst de erkenning als'algemeen nut beogende insíelling" aangevraagd. Aangezien we
aan de voorwaarden voldoen, is deze erkenning te verwachten.

Jaar van de molen.
De slotmanifestatie vindt plaats op 24 oktober a.s. in Sexbierum; aan deze dag zal de nodigc
publiciteit worden gegeven.

Schade aan een molen.
Begin dit jaar hebben we schade aan een molen gehad. In overleg met de molenaar en de
verenging "Gild Fryske Mounders" is deze schadeclaim bij de door GFM voor de
aansprakelijkheid van molenaars afgesloten collectieve verzekering ingediend. Het hebben van
zo'n verzekering is overigens een voorwaarde om op een molen van DFM te mogen draaien.

Molens.
De doelstelling van DFM is om de molens, vooral in het toeristisch seizoen zoveel mogelijk te
laten draaien. Dit is ook een vraag van onze grootste subsidiënt de provinsje Fryslàn. Voor een
molenaar op een molen kan dit een te grote belasting zijn en daarom is er blijvend behoefte aan
tweede molenaars. Aanmelden bij de secretaris. Na aanmelding wordt i.o. een molen uitgezocht;
een voorwaarde is wel dat het klikt tussen de eerste en tweede molenaar.

Pieter Kooistra, secretaris DFM, e.mail: sccrctaris(ijrdcÍir-skcrnolc.nl rvr.vlv.dcÍi.u-skcmolc.nl
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Mole't lam, Woudsend

Voor (biologische) granen en

graanproducten.

Openingstijden molen en winkel:
april-sept.: di. tlm za. 10.00- 17.00 uur
okt.-mrt.: do. tlm za. 10.00-17.00 uur

HENK WISS

Roestvaststaal
Jachtbeslag
Srneedrnrerk
Smeedcu rsussen

't Sou 28
8721 EZ Warns
Te|.0514-681697
Fax 0514-681697 melaalunie
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Workshop Brandpreventie en Sprinklers
Gild Fryske Mounders

,ensdag 31 oktober 2007, aanvong om 20.00 uur
Locatie: Dorpshuis De Trilker Poppenwier

Het Gild Fryske Mounders organiseert op woensdag 3l oktober 2007 een themavond over de
plaatsing van sprinklerinstallaties in molens en over het aspect brandpreventie in het
algemeen.
Aanleiding voor de onderwerpkeuze is de interessante posting van Johan Cnossen uit Stiens
d.d. 3 mei 2007 op het prikbord van molen.pagina.nl (deze is daar terug te vinden middels de
zoekfunctie).
We hebben Johan Cnossen bereid gevonden om deze GFM+hema-avond inhoudelijk te
leiden. Zijn kennis en ervaring zijn tweeledig, omdat hij dit onderwerp als actief molenaar
belicht en tegelijk specifieke kennis inbrengt vanuit zijn professie bij de brandweer. Uiteraard
is het kenmerk van een workshop, dat ook u als deelnemer uw bijdrage levert aan het gesprek!

Programma:
1. Op deze thema-avond zal als eerste een inleiding gegeven worden over de

gemeentelijke brandweerorganisatie en de randvoorwaarden waarbinnen deze
opereert, vervolgens zal worden in gegaan op het onderwerp 'brandpreventie op
molens'.

2. Als tweede stelt Johan Cnossen op deze avond diverse vragen over het plaatsen van
sprinklerinstallaties in molens:

. Is een molen bij normaal gebruik een risico-object voor het ontstaan van brand?

. In hoeverre levert een sprinklerinstallatie een positieve bijdrage aan het bestrijden van
een (beginnende) brand?

. Er bestaan 2 systemen: een volautomatisch systeem en een 'droog' systeem, waarbij
de brandweerauto op de leidingen in de molen moet worden aangesloten. Welk
systeem is in welke situatie het beste?

. Welke rol spelen de aspecten opkomsttijd van de brandweer, de bouwkundige staat
van de molen (schoorsteeneffect) en de weersomstandigheden?

. In hoeverre tast de aanleg van een dergelijke installatie het karakter van het historische
moleninterieur aan? En weegt dit op tegen de mogelijke (geringe) risico's (bij normaal
gebruik) en tegen de hoge (onderhouds)kosten van de installatie?

In samenspraak met de workshopdeelnemers hopen we antwoorden te vinden op wat nu een
goede aanpak is bij brandpreventie en -bestrijding op historische molens.

Het Gild Fryske Mounders nodigt u van harte uit om aan deze nuttige workshop mee te doen.
Wij vragen u, om zich vooraf op te geven. Deelnemers kunnen zich tot 27 oktober 2007
opgeven bij ondergetekende via e-mail feterpstra@tiscali.nl ofper telefoon 0512-385556.

Aandacht voor brandpreventie, maar ook voor brandbestrijding, is voor molenaars blijvend
belangrijk (vrijwillig molenaar zijn, is immers geen vrijblijvende funcÍie). Dit is een extra
reden waarom u zich opgeeft voor deze avond!

NB: In de toekomst willen we vaker ccn workshop organiseren. Hecft u hiervoor ook een
interessant idec of onderwerp? Trek een bestuurslid eens aan haar of zijn jasje!

Frank Terpstra

Even voorstellen

Hallo, mijn naam is Frans Venema ben 54 jaar getrouwd en woon
in Workum. Heb 4 kinderen, deze wonen niet meer bij heit en
rrerr cn een kleinzoon van een jaar. Mooi jochie hoor. Ik ben
werkzaam op de administratie van de Bibliotheek service Fryslàn,
veel computerwerk dus. Daarom ben ik blij naast mijn wcrk nog
andere dingen te doen.
Mijn hobby's zijn modelbouw vooral sk0tsjes, botters. De vorm en
het praktisch gebruik van deze boten spreekt mij aan. Het waren
vroeger drijvende bedrijfies. Het is wel een geduldig werkje (soms
doe ik een maand er niets aan) om zo'n scheepsmodel te lijmen en
te spijkeren, soms ben ik een spijkertje wat ik zojuist nog in mijn
hand had kwijt maar dan zit het onder mijn duimnagel. Knijpers
zijn mijn lijmtangen en met water en een fiihn buig je plankjes
krom. Een klein hamertje en voorzichtig slaan. En in de tuin wat
doen, vind ik ook wel leuk. Verder hou ik van muziek, bv. blues
en symphonic rock beluister ik graag. Hier in Workum is elk jaar
een bluesnight, dan kan je in elke kroeg een liveoptreden
meemaken van een goeie band.
Ik ben in 2004 ook molenfreak geworden, daarvoor zei het me
eigenlijk niet zoveel, molens. Haalde zo nu en dan een zak meel

voor de broodbakkermachine. Uit Birdaard vlak bij mijn vroegere woonplaats Maar ik kreeg
eigenlijk dit tik op de Nijlannermolen te Workum een mooi monument, statig zoals het daar staat
in de polder. Ben toen de opleiding gaan doen. Fijne excursies meegemaakt en we hebben een
leuk groepje enthousiaste mensen op de Nijlanner. Theorielessen in Woudsend en IJlst.
Leuke stages en een marathon op de Passiebloem meegedaan. Ik begon me steeds lekkerder te
voelen in en om de molen. Heb in mei 2007 examen gedaan, geslaagd en ben nu vrijwillig
medemolenaar op de Snip, deze grondzeiler staat in het Heidenskip vlakbij Workum.
Ben gevraagd door het GFM of ik plaats wilde nemen in het bestuur van de club, nou ja, daar zit
ik nu in. Dus jullie kijken nu tijdens de voor- en najaarsvergadering ook naar deze kop, maar ik
kom zeker wel eens langs bij andere gelegenheden op de molen.
Groet en tot ziens

Frans Venema, Workum

Fryske moletaal

links:
rechts:

spilrëd: réd dat 0nderoan de spil it skroefréd oandriuwt.
izerbalke: meast yn Fryslàn ek dc lange of grutte sprÍrt, Íèrbindingebalke
tusken de wctterlisten, wër de spil yn festsit.

Sjery de Jong
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De Victor te Wanswerd
door Johan Cnossen

Op gezette tijden mag ik als examinator bij het Gild Fryske Mounders een examen
afnemen bij een kandidaat welke door zijn leermeester is opgeleid en in de vergadering
van leermeesters voorgedragen is voor het examen. Een mooie en dankbare taak. Op
bevrijdingsdag 5 mei was het weer zover, samen met de mede ,ogecommitteerde,, Gert
Klijnstra op weg naar de Victor in Wanswerd. Een prachtige molen op een unieke
locatie met op de achtergrond de karakteristieke kerk van Wanswerd.

Over het examen kan ik kort zijn: kandidaat geslaagd, Thom nog van harte.

Dit is (hetaas) niet de reden voor het schrijven van dit stukje. Naar mate het examen vorderde
en ik (na jaren) weer opnieuw kennis maakte met de molen en het vakmanschap waarmee
deze in 1867 opgericht was raakte ik steeds meer verbijsterd hoe omgegaan is met het
bewaren van kenmerkende details behorende bij dit monument? Blijkbaar zonder enige
schroom zijn na een ongeval waarbij een mobiele kraan door de 'utskoat' zakte beide
gemetselde vleugels van de voorwaterloop gesloopt en veryangen door een oerlelijke houten
walbeschoeiing. Ook de utskoat zelf is onherkenbaar verknutseld met lelijk voegwerk. Al
jaren was het metselwerk op de waterlln slecht, maar om deze dan maar te slopen en weg te
laten, onderdeel uitmakend van het monument zonder sloopvergunning......

Nog bijkomend van deze verminking viel mijn oog op de gemetselde boog boven de
'skroefbak', benodigd om de veldrnuur te dragen. Blijkbaar was bij het inbrengen van een
nieuwe vijzel de gemetselde boog gcraakt. Zonder enig respect voor het vakmanschap
waarÍnee het overige metsel- en voegwerk ooit is aangebracht is er weer een boog ingeplakt.
Bij het beklimmen van de trappen naar dc kapzolder wachtte weer een nieuwe schok. Hier
viel rnijn oog op de trappen die de molenmaker in 1867 afgeleverd had. Afgewerkt met een
zeldzaam 'skaaÍke' (geschaafd profiel) op de binnenkant van dc trapbornen. De
oorspronkelijke treden waren aan de voorzijde halfrond afgewcrkt. Blijkbaar waren enkele
treden versleten of niet rneer vertrouwd en was het teveel moeite om de nieuwe treden ook te
voorzlen van een
halfronde voorzijde.
De nesten in de
trapbomen waren nu
bijgekapt en passend
gemaakt voor de
nieuwe afwijkende
treden. Tot slot zal ik
niet verder uitweiden
over de hanetree voor
in de kap.....

Aan onderhoud en
restauratie wordt door
de gemeenschap veel
geld vrijgernaakt in
de veronderstelling
dat dit verantwoord
wordt besteed. Met

t4

betrekking tot de controle hierop is een belangrijke taak weggelegd brj de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Ik begrijp dat bij gebrek aan mankracht niet alles bij dit orgaan kan worden
neergelegd. Hoewel zij rnisschien zich meer zouden moeten richten op een controlerende,
kwaliteit bewakende taak in plaats van het schrijven van bestekken. Dit kan namelijk ook
door marktpartijen verricht worden. Daamaast is de verantwoordelijkheid voor het beheer en
onderhoud neer gelegd bij een (annlastige) stichting welke molenmakers inhuurt waaryan
verwacht mag worden dat zij vakbekwaam zijn. Het doel van de stichting mag niet zijn om
zoveel mogelijk molens aan het 'Fryske lanskip' toe te voegen welke alleen op afstand
bewonderd mogen en kunnen worden, als dit ten koste gaat van het in stand houden van
unieke details bij andere molens welke op broodnodig onderhoud wachten. De rompen welke
hier en daar het landschap sicrcn dragen voldoende details van het verleden. Het aanbrengen
van een nieuwe kap en roeden heeft alleen toegevoegde waarde voor de toevallige passant die
op afstand passeert. Juist de aanwezigheid van deze kenmerkende vleugelmuren aan de
utskoat, en de andere beschreven details in combinatie met de unieke ligging van deze molen
maakt(e) De Victor tot een bijzonder monument?

Kopij

De kopij voor het komende nutnmer van de Utskoat (nr. 128) moet voor 18 november bij de
redactie binnen zrjn. Kijk voor de (mail)adressen achterin de Utskoat bij Colofon.
Ook kunnen nog steeds zelfgemaakte foto's worden ingezonden om op de cover of
achtercover te worden geplaatst.

t5

De oude situatie, vergelijk dcze foto eens mct die op de vorige pagina.
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In september wordt het feit herdacht dat anderhalve eeurry geleden molen De Hersteller
voor de Griebemaling van de Groote Sint Johannesgaster Veenpolder is opgericht, Het
was een traditionele veenpoldermolen die het door vervening ontstane plassengebied
moest droogmalen waarna hij diende voor het op peil houden van het polderwater.

Daarmee is de naam van de molen ook meteen verklaard: hij herstelde het land tot vruchtbaar
weidegebied. Zoals gebruikehjk in de veenpolders werd in de molen een eenvoudige woning
ten behoeve van de molenaar getimmerd. De volledige geschiedenis van de veenpolder is
jaren geleden door rnij op schrift gesteld in het boek "strijd in de Veepolder". (Balk-
Emmeloord, 1984 Drukkerij-Uitgeverij F.D. Hoekstra B.V.)

Strijd in de Veenpolder

Het leven op de molen was hard: op vele fronten werd gestreden. Molenaar zijn betekende
gedienstig zijn, onderdanig zelfs. Als molenaar had je weinig in te brengen: je kende je taak
en die voerde je uit voor een karig jaarsalaris. Dat leidde niet zelden tot strubbelingen: boetes
werden uitgedeeld door het polderbestuur en een dreigend ontslag hing als een zwaard van
Damocles boven je gezin. Het wonen in de molen was gratis, maar daar stond tegenover dat er
van enige privacy totaal geen sprake was. Polderbestuurders moesten ten allen tijde toegang
tot de molen hebben, ook 's nachts.
samen met de molen was er de strijd tegen het water dat op peil diende te blijven. Bij te
weinig wind leidde dat al gauw tot scheve gezichten bij de ingelanden, terwijl te veel wind
alles van de molenaar vergde om de molen ongeschonden door de buien te loodsen. Hij rnoest
op zijn hoede zijn voor krimpende winden, aanwakkerende stonnen, meeruimende buien,
onweer en meedogenloze neerslag in de vonn van regen, hagel, sneeuw en ijzel. Vooral dat
laatste was voor een opgezeilde molen een ware plaag.
In de loop van de twintigste eeuw kwam de strijd om het voortbestaan van de molens van de
Veenpolder. Een elektrisch gemaal naast de wiekendrager betekende het einde van een actieve
loopbaan als waterverzetter. Als woning bleefhrj bestaan en tot vlak na de oorlog deden kap,
wieken en staart nog nadrukkelijk herinneren aan de tijd van windbemaling. Je zou er zo weer
mee kunnen malen. Toch was dat niet de bedoeling van de bestuurders want in 1945 volgde
dan toch nog dc onvcrbiddelijke detnontage waarna slechts een romp resteerde. Er waren in
1948 zelfs plannen om die ook nog in te korten. Gelukkig ging dat niet door want een
ambitieus plan orn
de molen in oude
luister te herstellen
had in de jaren 70
van de vorige eeuw
in dat gcval
absoluut schipbreuk
geleden.

Herstel voor de
Hersteller

In Joure was
Penninga's Molen
net van de
ondergang gered cn
wat daar kor-r dat

l6 I)., Utskout ilr. 127, scptember 2007 I)e Uí.\kooÍ nr. 127, septenther 2O07 t7

F
F

F

7U



moest in Sintjohannesga toch ook kunnen. Manus Bosma van de Streek nam in 1975 het
initiatief de molen z'n wieken terug te geven. Een jaar later stond de molen op de agenda van
Plaatselijk Belang: Ten Hoeve hield een vurig pleidooi voor eerherstel van de molen van Jan
en Liene de Jong. Weer eenjaar later schreefik een paginagroot artikel in de Jouster Courant:
een historisch onderbouwd advies voor herstel. Er gloorde hoop. In 1978 schonk eigenaar
Waterschap Boamferd de molen aan de restauratiecommissie bestaande uit de heren Bosma,
Bijker, De Jong, Woudstra en Jager. Dit vijfmanschap bond de strijd aan voor restauratie. En
wat menigeen niet zag zitten dat lukte deze strijdbare mannen wel degelijk. In 1979, op de
dinsdagavond van 9 oktober, koos de gemeenteraad van Haskerland, ondanks een negatief
advies van B&W, voor het beschikbaar stellen van 250.000 gulden. En toen moesten de
mannen echt aan de bak want er gaapte een gat van een halve ton. En dat moest zelf
opgebracht worden. Alles werd uit de kast gehaald en het lukte zowaaÍ. De mannen van
aannemer J. de Wal uit Grou konden aan de slag. Op 22 juni l98l kwam de kap weer op de
romp en werden de roeden gestoken. Op 19 oktober van datzelfde jaar werd de molen
feestelijk in gebruik gesteld door de Commissaris der Koningin mr. H. Rijpstra.
Voor mij persoonlijk betekende dit ook de verwezenlijking van een droom want we mochten
als nieuwe bewoners de molen betrekken. Daarmee waren we toen de enige permanente
molenbewoners in Fryslàn en dat leverde heel wat publiciteit op. We hebben er prachtige
jaren gehad: onze beide kinderen groeiden op bij de wentelende wieken van de in ere
herstelde Hersteller. Toen het na verloop van tijd allemaal toch wat te klein werd, vonden we
in Jan Wijnsma een nieuwe huurder. Kort geleden vestigde molenmaker Johannes Kooistra
zich in de molen. En daarmee is een nieuwe enthousiaste bewoner voor de monumentale
molen aangesteld, een man met ambities, een doener waaryan we vast nog het nodige kunnen
verwachten.

Gerben D. Wrjnja

Su het ut weest

zeheeft het zelf nooit geweten, die aardige spinnekopmolen met de degelijke naam..de
vlijt" aan de Molenbuurt in Koudum. zeheeft nooit geweten dat er iets ontbrak aan de
stelling waarop ze sinds haar verhuizing en transformatie zo hoog verheven de wind
tegemoet treedt. Net zomin als de restaurateurs die haar ombouwden van poldermolen
tot korenmolen als vervanging van de korenmolen die in 1938 werd afgebroken.

Maar dan krijgt jaren later een van de "Actieve
Vrienden", die het sympathieke molentje
inmiddels om zich heen verzameld heeft, een
foto uit 1932 onder ogen waarop duidelijk te
zien is dat er destijds meer was tussen hemel en
aarde dan enkel een stelling nl. een
aangebouwde ruimte bestemd voor iets
waamaar wij slechts kunnen gissen maar
waarvoor anno 2003 (het jaar van de
bouwplannen) een waaier aan bestemmingen te
geven was. Een keuze is snel genoeg gemaakt:
een gemakkelijk te verwarmen ruimte die de
molenaar ook in de winter enig gerief biedt, een
keukentje met afvoer en stromend water en
tenslotte en misschien wel de belangrijkste
bestemming: een heus toilet met waterspoeling!.
En dat laatste zou in een tijd waarin het publiek
alsmaar weer wordt uitgenodigd toch vooral
onze molens en de evenementen er omheen te
bezoeken, eigenlijk een vanzelfsprekendheid
moeten zi1n. Dat is het helaas niet en het vergde

in de Koudumer situatie veel inspanning om tenslotte via alle denkbare molenclichés van
"alles in het werk stellen" tot de maalsnelheid van ambtelijke molens, een "cultuurhistorisch
herstelproject" van de grond en gefinancierd te krijgen. Een project dat voldeed aan de eisen
van zowel de gemeente Nijefurd, de Rijksdienst voor Monumentenzorg, Hirs en Hiem, alsook
aan de eisen van de modeme tijd. De bouw is inmiddels afgerond en zal zijn bekroning vinden
in het "Jaar van de Molens" tijdens de Friese Molendag op 8 september a.s. in de officiële
opening door de burgemeester van Nijefurd, de heer J.Boekhoven. Traditiegetrouw gaat op
die dag ook de Koudumer Feestweek
van start en samen met dc komst van
een nostalgische draaimolen, een
springkussen en tal van andere
activiteiten naar het terrein van "de
Vlijt" belooft het een geweldige
afsluiting van een lange periode van
onzekerheid te worden. En als de
Froulju van Koudum orn sanitaire
redenen (de mannen bleken zich
meestal wel te kunnen behelpen) de
rnolenevenementen mochten hebben
gemeden, dan is dat van nu af aan
geen geldig excuus meer!

Roel Venema
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Nije bloei op é Nijlanner en yn Nijefurd
It draait wer as in tierelier mei de m0nen fan de SÍdwesthoeke: de Snip, Ybema,s mole, de
tjasker, en de grutte, grutske Nijlanner as middelpunt bloeie wer hielendal op no ,t em der
op de lëste in hechte groep m0nders en learling- foarme hat. De lëste jierren wie it wat stil
yn dit part fan Fryslàn wat de m0nen oanbelange .

Wol wie de Nijefurdse
Molenstichting hiel aktyf yn
behear, oankeap ensaf., mar
m0nders wiene der net sa folle.
Sels, as m0nder fan " De Vlijt ",
fielde ik my wol gauris iensum.
Mar sirnt de grutte learling- werf
aksje fan 2 jier lyn is dat hurd oan
it feroarjen! Der bliek hjirre sa'n
belangstelling foar te wëzen , dat
Jaap Tiedema, de noch farske
m0nder fan de Nijlanner m0ne
dochs mar ja sei op de werhelle
fraach om learmeester te wurden.
Al gau hie er 4 lln., wer0nder de

Gert Veldman De earste is noch net Ítleard , mar dat fàlt ek net ta no't er yn Dronten
studearret. Sa faak as er kin komt er lykwols de sneons noch nei syn lesmirne ta. Gert is

).Íltusken al diplomearre, en mei graach mei Ybema's mole draaie. De nijste learling is Harm
Salverda , dy't as ik de Nijlanner opsykje foar de tredde kear de mirne mei -optuchje mei. 't Is
hjoedinbis0nderedei!Denijlannerploechbestietno(llaug.)Ít8man,enhatineigen
molendag opsetten. Yn it ramt fan it Jaar van de molen organisearren de mannen in iepen dei,
fan 9.00 21.00 oere, mei muzyk fan in accordeonnist en een shantykoar, ielrikjen, en in
ferhaleferteller. Der is in ferskaat oan ynfomatrijaal en )rn in tinte kin elk kofie ofoar drinken
krije. As ik goed 9 oere oankom moat ik my al gau stilhàlde, want Martin de Jong ( àld -
learling ) hat Omrop Fryslàn oan de tillefoan om te fertellen oer dizze dei. Hrj docht it flot en
enthousiast, en neamt ek de Komwerder molen dër 't hy no sels op draait. Dy hat dizze hiele
wike al oan't draaien en iepen foar publyk west, en tal fan minsken lutsen! Martin giet er nei
wat kwinkslaggen mei syn àlde maten ek al gau wer hinne. Omt Gert hjoed op Ybema's draait
, bin der no noch 6 man oer. It is dÍdlik in leuke ploech! De mannen fertelle stik foar stik hiel
enthousiast oer hoe folle nocht dizze hobby har jout. Ik neamde Harm Salverda al, dy't no 't
er yn é Fut sit einlings mei in echte mtne oan de slach kin. Hy makke yn it ferline al sa'n 100
miniatuur - mooltsjes ( in pear derfan f0nen sels yn Amerika in plakje ; ferstjoerkosten
doedestiids f. 1200.....) en hy wie altyd tige boeid troch it wurk fan syn soan Iwan, die
molenrestaurateur wie by Bouw 75.
Ek Henk Brandsma hat wat ynhelle: al 20 jier wie er lid fan ë Fryske Mole en it Gild. Hy
miende it lykwols net oan tiid te hawwen om foar minder te learen. Mar in skoftsje 1.n é
W.W. joech dy tiid wol, en doe moast it wëze! Hy hat Jan Cnossens noch meimakke op de
Snip, en koe ek fierder al in soad m0nders. No 't er icn kear de stap setten hat wol er ek alles;
hy draait alris wat dagen rnei op 'e oaljemirne fan Swolle, wol "it moal " leare en wa wit it
seachjen ek nochris. Tegearrc mei Frans Venema soarget er derfoar dat de Snip gjin kàns
mear hat orn lui te wÖzcn: de öfrfrnc 6/7 wiken draaiden hja mar leafst 80 oeren by elkoar!
Frans is in wàldpyk, seit cr, mar in Grins beme . Doe't er letter yn Blije wenne, helle er foar it
hiele doarp moal om bóle fan tc bakken, by Jan Tollenaars yn Burdaard. Tige nijskjirrich

sa"n m0ne, mar Frans hie noch in pear triuwkes noadich. In stevichenien krige er fan Minte
de Jong dy't ris in témaj0n hold oer it belang fan monuminten, en spesjaal fan mirnen . Mei it
{oer dat Minte syn miening brocht en syn leafde toande foar mtnen makke er gàns yndruk op
Frans. Hy gong in pear kear mei Minte mei op dy synr0ntes mirnders bylàns, en waaard dërby
djip rekke troch it wurk fan Cees Notenboom. En doe it dan safier wie dat Jaap begirn as
learmeester yn Warkum, en Frans priuwde fan de pret dy 't hjir sneons te belibjen foel, koe er
der net mear foar wei, en waard einlings sels learling.
Dan is der noch Jan Stoel, al 26jier feedokter yn dit gea. Hy fielt him o sa ferbin mei gr0n en
minsken hjirre, en hopet dy bàn te hàlden ( as er skielk ophàldt fan wur§en ) troch de mirnen
te betsjinjen. It meast hàldt er noch fan de tjasker by It Heidenskip: "lt jout sa'n oergefoel
dërmei dwaande te wëzen: "lt liket sa'n primityf dinkje, mar wat is it allegearre trochtocht en
effektyf. Ik kin tiden genietsje fan it 10d allinne al." Jan fielt him ek tige ferb0n mei de
Nijlanner ploech, en neamt, krekt as de oaren, Jaap Tiedema in fijne learmeester: "sa
gemoedelik, réstich. Hij seit net folle , mar wit ris it fak hiel goed by te bringen. "'
As léste praat ik noch eefkes mei Jaap sels. Fynt hij it sels ek moai, mei sa'n ploech? "lt is
prachtich sa. It jout ekstra wurk, seker, mar der kin no ek folle mear! En it stimulearret
enoaÍïn , sa mei elkoar. Der wurdt trouwes net allinne leard ( en lol makke ), wy ver{e wol ,

meane, dogge ienÍàldich 0nderhàld. De Nijefurdse m0nen meitsje no allegearre wer aardich
wat draaaioeren. En aanst komt ek dat mooltsje fan NijhÍzum der noch by ( der binne moaie
subsidys tasein foar de opbou fan dizze spinnekop). Wy krije ek hiele leuke réaksjes fan de
minsken dy't hjir 1,n de buurten wenje, en fan touristen. Wier, 't giet o sa moai sa ! "
No, dat fernaam ik seker dizze rrloam. En ik hoech my net mear iensum te fielen, want de
ploech sil Ít en troch ek De Vlijt brirke as lesmooltsje (en l,nstruksje yn de nije oanbou?) , dat
ek dér sille grif draaioeren bykomme!

Hiltsje Feenstra
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Derde verslag.

Het molen jaar gaat verder en we zijn nu halverwege.
Er is al veel gebeurd en er staat nog het een en ander op stapel.

o Er zijn o.a. activiteiten geweest op de Viktor in het kader van de dag van het
Platteland en open dag in de Nijlandermolen zaÍerdag 11 augustus. Via Omrop
Fryslàn werd in het programma Op en Ut hieraan aandacht besteed.

. Op 7 en 8 september zljn er activiteiten rond de molen De Hersteller in Sintjohannesga
ter gelegenheid van het 1 50 jarig bestaan van de molen.

. Er ziJn artikelen in de Leeuwarder Courant verschenen o.a. over brand in molens. Er
zullen er nog meer volgen.

o Het is goed nog weer aandacht te vragen voor de bijzondere tentoonstelling "Meesters
en Molens van Rembrand tot Mondriaan" in het Drents Museum van l6 september tot
9 december. Zie ook de aankondiging in Utskoat van juni 2007.

o Gild Fryske Mounders zal weer open dagen houden laatste twee zaterdagen van
september om te proberen vrijwillig molenaars te krijgen.

o De slotmanifestatie Jaar van de Molens. De werkgroep is druk bezig met het
voorbereiden van het programma. Dit ligt in grote lijnen vast en de uitnodigingen gaan
in september de deur uit. De manifestatie vindt plaats op 24 oktober 's middags in
Molen De Korenaar in Sexbierum. De manifestatie vindt plaats onder de naam Frysk
Mounepetear. Er zullen drie onderwerpen centraal staan: Molenbiotoop, Financiën
en Molens ook Íoeristisch product?. Na
een korte inleiding volgt een discussie
met de aanwezigen in de zaal o.l.v.
Klaas Jansma , u wel bekend. Die
middag zal ook de uitslag van de
fotowedstrijd die in het kader van het
Jaar van de Molen wordt gehouden
bekend worden gemaakt. Waarschijnlijk
zal er naast een professionele
beoordeling ook een
publieksbeoordeling door de aanwezigen
plaatsvinden. Daama is er nog een
gezellige afsluiting.

Voor deze slotmanifestatie worden uitgenodigd
alle betrokkenen brj molenbehoud zoals
bestuurders en medewerkers van de
verschillende overheden (provincic en
gemeenten ); molenstichtingen, molenaars,
onderwijs en aannemers.
Kortom: het belooft een interessante middag te
worden. Wegens d,e zaalcapaciteit is opgaaf
vooraf noodzakelijk.
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Ode aan de molen

Als grote bruine vogels staan zerter in 't veld,
op hun trotse koppen een wiekenkruis gespeld.
Stoere sÍaanders, dansers om hun eigen as.

Hun vleugels toveren sloten waterpas.
Robuuste denkers, onwrikbaar in de strijd
met stalen gemalen uit jongere tijd.
Vóór hun zwierige gewrichten door de vang
gaan in 't draaigedruis, zal de molenaar de
zeilen zwichten of zet de vogels over krltis.
Hii kruit ze altijd in de.iuiste stand,
geeft ze in de open lucht een veilig thuis.

De paltrok dirigeert met zijn gekante zoom
de vurige wals tussen wieken en boom,'
in vierkwarts maat vertalend het lied van de
wind in planken, balken en bint. De tjasker,
schalks in 't gras, waakt over 't wellend moeras.
De spinnekop weert op 't ritme van vloed en
van eb, hartstochtelijk een feestelijk waterweb.
De graanvogel schraapt onvermoeibaar zijn keel;
spuugt stuivend en roggelend broodnodig het meel.
Boven water en weide wentelt een lied van verlangen.
Hun vlucht door de tijd is meÍ weemoed behangen.

In het feestjaar van de molens zijn eeuwenoude
vogels koning over water, wind en land; de wieken
in de vreugdestand, draaiend voor de prins o.f aan het
v,erk. Statige silhouetten, even breekbaar als sterk,
w,achten ademloos tot wind hun wijdgespreide
armen vindt; de feestelijke rondedans begint:
P e I -ru n- h e I t-w a l-p erp ap ier- en po I dermo I en,

bovenkruier, zeskanter, zestienkanter, zeÍelkruier,
ko r enm o I en, m o nnik-m o s t e r d- o I i e-w r ijf-w a t er -
wind-en weidemolen.
Juichende wieken al 600 jaar.

Akke Brouwer

I



Sporen uit een molenmakersverleden

Regelmatig komen er mensen in molen De Rat die na het zien van het houtgerelateerde
productieproces spontaan zaken aanbieden die hier mee hebben te maken. Dat niet
iedere bezoeker hetzelfde idee, over verbondenheid met de houtzaagmolen, over deze
zaken heeft mag duidelijk zijn.Zo werden ons in de loop derjaren artikelen aangeboden
van een grote diversiteit. Wat te denken bijvoorbeeld van een stakelpot?

Bij ondergetekende heeft
het een paar jaar geduurd
eer hij wist dat dit ding zo
heette en dat het een soort
ouderwets alarmlicht was
voor schepen en dat na een
bezoek aan het museum in
Enkhuizen, waar toevallig
zo'n zelfde ding stond.
Het is wel eens moeilijk om
alles wat ons wordt
aangeboden te aanvaarden
en vaak denken potentiële
schenkers van giften heel
anders over de

De gekregen mallen voor de kammen en duigen

verbondenheid met de
molen dan de molenaars.
Als dan inderdaad de tiende
trotse bezitÍer van een
trekzaag, waar opa nog mee
heeft gewerkt in de oorlog,
zich aanmeldt om dit moois
te schcnken, kan het zijn dat
molenaar toch maar eens
bedankt voor de eer. Het

blijft natuurlijk belangrijk om dit soort weigeringen heel overwogen te doen en vooral te
proberen de mensen niet voor hun hoofd te stoten. Voorop staat dat de molen niet een
verzamelplaats wordt van oude dingen omdat het zo "leuk staat".
Van de andere kant zijn er natuurlijk ook mensen die interessante voorwerpen in hun bezit
hebben die we natuurlijk wel graag in ons bezit willen hebben, maar ja, kom hier maar eens
achter. Meestal is na een kort gesprek wel duidelijk dat mensen bepaalde interesses hebben
die de molenaars aanspreken. Als het, zoals in dit betreffende geval, een oud dorpstimmerman
betreft ztn er snel raakvlakken. Het was een bezoek van timmerbaas Leenstra uit Gaastmeer.
Over het algemeen komen bij dit soort bezoeken interessante gesprekken aan de orde. Je kan
een timmerman van vandaag de dag absoluut niet vergelijken met die van vroeger. Niet dat
ze, clichématig gesproken, vroeger vccl knapper waren, maar hun werkterrein was veel
gevarieerder. Zo weel ik van mijn hclaas ovcrleden schoonvader, die tirnmerbaas was in
Tims, dat hun werkterrein veel breder was. Deze hceft rnij bijvoorbeeld wel vefteld dat een
van ziln eerste klussen het oplnetcn van ccn overleden persoon was. Het was toen heel
nonnaal dat de dorpstimmerman de lijkkist rnaakte en zelfs wel de hele rol van
begrafenisondemelner op zich nam. wat voor mij nog veel interessanter was, dat warcn
natuurlijk de verhalen over het repareren van de molens in zijn omgeving. Hoewel hij mijn
werk als molenaar enorm waardeerde, kon hij hct niet laten orn zich ncgatief uit tc laten tocn

ik in 1990 van miin hobby mijn werk ging maken. "Jonge wat in kjeldlijerij in san tochthok".
Deze uitspraak had hij overgehouden van die keer dat hij zrjn vader moest helpen bij het
opnieuw aanbrengen van kammen in een bovenwiel van een spinnekop. Het enige wat hij
mocht doen bij die winterklus was de roede vasthouden en naar voren duwen als zijn vader
het volgende kamgat nodig had. Dit is trouwens ook het enige negatieve wat ik ooit van hem
heb gehoord wat betreft molens.
Maar terug naar het bezoek van dhr. Leenstra. Hij vertelde mij dat tijdens het opruimen van
zijn tirnmerschuur in 1980 leuke molenzaken te voorschijn kwamen. Op de "spikersouder"
waar zich de voorn-ralige bedstee bevond van de "timmerfeint" lagen verschillende mallen van
molenwielen. Ja, dan wordt een gesprek interessant. Enkele dagen later bracht dhr. Leenstra
deze mallen en konden we samen de teksten die erop stonden ontcijferen.

:./ )./',// . ,4,,v, r., 1,,,/,/
.'/,,./ // )i,7,,
Volgens dhr. Leenstra was dit een molen van Hendrik Kuipers die een boerderij had aan de
Jensmasleat (aan de Heidenskipster kant).

Z .-/2,,,,,
Deze inscriptie stond op een mal voor duig van een vijzel en hoorde bij de molen van Luitzen
Ykema die een boerderij had aan de Grons.

/ ,,.,/ . //,,
Ook deze inscriptie stond op cen duig en hoorde bij de molen van Johan v/d Meer bij Oudega.
Deze boer stond beter bekend als sterke Hantsje en had een voormalige korenmolen in zijn
land laten herbouwen als poldermolen.
Op zich zijn dit natuurlijk prachtige herinneringen aan he1 rijke molenleven in
W)..mbritseradiel en van dit soort mallen moeten er veel meer zijn geweest. Het was namelijk
vrij gebruikelijk dat de timmerbaas van een dorp deze mallen voorhanden had van zijn
klanten. In geval van schade, wat natuurlijk altijd gebeurde als de molen nodig was, konden
dan alvast in de werkplaats de kammen worden gemaakt om geen kostbare tijd verloren te
laten gaan. Gelukkig
hebben we nu deze
stille getuigen weten
vast te leggen voor
het nageslacht en
gaan ze niet meer
verloren. En wat mijn
schoonvader betreft,
ik ben nu de trotse
bezittcr van enkele
molenmakersbeitels
waaÍTnee in de buurt
van zijn geboortedorp
Tims waarschijnlijk
menig molen is
gerepareerd of zelfs
nieuw is gebouwd.

Simon Jellema
Inscriptie "L. Ykema" op de mal voor een duig
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Junior molendiploma op Babuurstermolen

In het kader van het Jaar van de Molens bezochten
de kinderen van de groepen 415 en 5 van CBS De
Bron afgelopen week de monumentale poldermolen
bij Tjerkwerd. De Bolswarder basisschool heeft de
molen als monument geadopteerd met als gevolg dat
men jaarlijks de wiekendrager met een of meerdere
groepen bezoekt.

Op het erf, door de molen en in het authentieke
poldermolenaarswoninkje met haar museale inrichting
op het gebied van waterbeheersing, lopen de kinderen
een educatief traject af waarbij zoek- en doeopdrachtcn

behalen van een
heus junior
molenaarsdiploma

waarbij gekeken
wordt
verkregen kennis,
spcurzin en

technische vaardigheden. De groepen deden hun examen
onder sterk wisselende weersomstandigheden. Was het de
ene dag schitterend zolnerweer met prachtige
wolkenluchten en een aangename temperatuur, een dag
later hadden de weergoden een echt herfstsfeertje voor de
kandidaten in petto. Felle regenbuien gingen gepaard met
harde wind. Op zich niet meteen uitnodigend voor een
excursie, maar de leerlingen van De Bron lieten zich niet
kennen en trotseerden het slechte weer. Zij hadden
daarbij wel het voordeel dat ze de molen in haar echte
hoedanigheid leerden kennen. De wieken zwiepten, de
raderen knarsten en het opgemalen water werd in een spel van spattend bruisen en schuimen
vanuit de polder naar de boezem gewerkt. Het was een belevenis om nooit te vergeten.
Ook voor de beide juffen Jannie Strikwerda en Esther Kooistra alsmede voor de begeleidende

ouders was het een bijzonder
uitje orndat ook zij zich
mochten bekwamen in dc
kwaliteiten van watennalen en
het beklirnrnen van een dcr
wieken. Dat gebeurde uiteraard
onder het deskundige toezicht
van de opererende rnolenaars
Henk Kuipers en Jos
Hoogenboom. Al met al ecn
zeer geslaagde afsluiting van
een bijzonder project.

Gelbcn D. Wrjnja

I)L Utsfuut nr. 127, .tt,ptutrlter 200726 D? lJt.\kuil nr. 127. scptcntber 2007 27

Leerlingen Stellingwerf College lopen stage op De Weyert in Makkinga

Drie leerlingen van het Stellingwerf College uit
Oosterwolde hebben afgelopen maart en april vijf keer
een zaterdagmorgen stage gelopen op de Korenmolen
"De Weyert" in Makkinga.

De leerlingen liepen stage in het kader van het project
'Jongeren en vrijwilligerswerk". Doel is om jongeren
kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. De stage
maakt onderdeel uit van het vak maatschappijleer. Het
project'Jongeren en vrijwilligerswerk" loopt al een aantal
jaren. Het is echter de eerste keer dat de Weyert in

de Weyert was zeer in trek. De school heeft vele
leerlingen moeten teleurstellen. Het was niet alleen
verrichten van klusjes. Molenaar Wil Heick heeft ook
veel tijd besteed aan dc werking van de korenmolen.
Jammer dat het de vijf zaterdagen niet hard genoeg
waaide. De leerlingen hebben geen enkele keer mee
kunnen helpen met het malen van graan. Van beide
kanten is de stage goed bevallen en zal volgend jaar
zeker vervolg krijgen.

Tekst: Eclkc Rijpkcma, Foto's: Nieuwe Ooststellingwerver (Piet Bosma Publiciteit)

Van de penningmeester

Het is nu een slappe tijd wat betreft beshren van de vereniging. Velen zijn op vakantie. Net terug
van anderhalve week zeilen knjg ik een mailtje van de hooftlredacteuÍ of ik mijn kopij wil
opsturen. Dat bij deze.
Veel leden hebben hun contributie al overgemaakt, maar toch zijn er nog een aantal die nog aan
die verplichting moeten voldoen. Willen die dat deze maand in orde maken? Dat scheelt nogal wat
extra kosten die voor het versturen van een herinnering gemaakt moeten worden. Graag je
medewerking.
Verzekeringen: Ieder lid is autornat'isch WA verzekerd. De premie wordt betaald uit de

contributie. Het GFM heeft ook een WA-plus verzekering die schade uitkeert als de molenaar in
gebreke is gebleven en daardoor schade aan de molen veroorzaakt. De moleneigenaar kan
hemlhaar daarvoor aansprakelijk stellen. Deze veÍzekering is opt'ioneel. Veel leden hebben deze
verzekering al afgesloten. Vorig jaar is er schade ontstaan aan de Babuurstermolen. Doordat de
verantwoordelijk molenaar deze WA-plus verzekering had afgesloten heeft hij aanspraak gemaakt
op deze verzekering orn de schade die ontstaan is vergoed te krijgen. Na invulling van het
schadefomrulier is de verzekeringsmaatschappij overgegaan tot uitkering van de schade. Het is in
geval van schade wel zaak om de schade zo snel mogelijk aan mij door te geven zodat ik een

schadeformulier bij de velzekeringsmaatschappij kan aanvragen. De verzekerde blijft altijd
aansprakeliik voor het invullen van het schadeformulier.
Zaterdag 8 september is dc 9" Friese Molendag. De commissie die deze dag organiseert heeft een
prachtige poster en krant uitgebracht. Een complirnent waard. Eigenlijk kun je zeggen is 8

september de stafi van het nieuwe rnolenjaar. Veel molenaars zijn deze dag actief op hun molen.
Maar hopen op voldoende wind en mooi weer.

Nieuwe leden Gild Fryske Mounders:
Molenaar in opleiding:S.A. Teeling, Leeuwarden en N. Weber, Joure

M. Faber. Niiemi Piet de Vries

resulteeft dat in hct



Zuid-Hollands molentrio op molentocht in Friesland

Op zaterdag 14 juli waren Garrit Hendriks, Gerard Barendse (beide molenaars van De Vier
Winden te Monster) en Rob Pols (molenaar in opleiding op De Wippersmolen te Maassluis)
op molentocht in Friesland. Hieronder een verslag van dit wonderlijke avontuur.

Gerard Barendse stuurde mij begin juli een e-mail met daarin de vraag of ik iets voelde voor een
molentoer naar Friesland. Nu ben ik altijd wel in voor iets aparts, maar helemaal naar Friesland?
Ik woon in Vlaardingen - ongeveer 15 kilometer ten westen van Rotterdam. Al snel won de
nieuwsgierigheid naar het onbekende en uitdagende het van het terughoudende. Garrit Hendriks
zou ook meegaan, dus dit trio stond bij voorbaat al garant voor een dag vol gezelligheid en
plezier!

's Morgens om 09.00 uur werd ik door Garrit en Gerard bij een bushalte opgepikt en al sncl
kwamen we tot overeenstemming over het precieze reisdoel: Zuidwest-Friesland. Onderweg
zagen we de Weijpoortse Molen bij Nieuwerbrug in de lege draaien. Na een uurtje of andcrhalf
stopten we halverwege Almere-Lelystad voor een kop koffie. De aanstaande wespenplaag zal
deze zomer ook Flevoland niet voorbijgaan, want eenmaal buiten aan een sfeervol moerasachtig
iets gezeten, was de gehele wespenbevolking van Flevoland uitgevlogen om ons het eten van een
stuk (overigens heerlijk) appelgebak volstrekt onmogelijk te maken. Garrit en ik liepen hierdoor al
snel door de vang, wat inhield dat er verder binnen werd gegeten en gedronken. Na dit hilarische
inÍermezzo werd de weg door het oervervelende landschap van Flevoland en de Noordoostpolder
voortgezet. Leuk spelletje voor klierende kinderen op de achterbank: laat ze windturbines tellcn!
Gegarandeerd succes! Om een uurtje of twaalf reden we voorbij Lemmer, op weg naar de eerste
molens: De Jager en 't Lam in Woudsend. Na eerst voor een openstaand bruggetje te hebben
gewacht (er zouden er deze dag nog véél meer volgen), reden we eerst naar de houtzaagmolen De
Jager die in de lege draaide (en zaagde). Wij vonden het een knus en leuk zaagmolentje. Geen
beul van een molen, maar mooi van lijn en bijzonder leuk gelegen met zaagschuren en
herenhuizen langs het water. De fel gekleurde zeilen van de bootverhuur werken wat verstorend,
maar ach, zo is er altijd wel iets om over te klagen. De Jager is wel duidelijk aan een opknapbeurt
toe (die gaat dit jaar ook plaatsvinden, vertelde de aanwezige molenaar). De stiepen onder de
zaagschuur zijn flink afgebrokkeld, de molen ziet er nogal teer- en verveloos uit en ook de staart
en de fokken kunnen wel een beurtje gebruiken. Voor het eeÍsÍ zag ik een houtzaagmolen in
bedrijf en kon ik dus ook eens zien hoe een krukas beweegt. Ik had het me heel anders
voorgesteld! Garrit had ondertussen meer oog voor andere mooie Friese lijnen. Een drietal fraai

een dansje, zodat het trio direct door
mij werd omgedoopt in "F3".
We hadden de molen amper
verlaten of hij werd gevangen
vanwege het middageten. Dat gaf
niets, want de koren- en pelmolen't
Lam daar vlakbij was ook los en

hoe! De molen liep nijdig mct vicr
volle zeilen, rraar werd gaandeweg
opgekort. Bij aankomst waren we
ietwat ongerust omdat ook hier dc
molen werd gevangen. Gelukkig
was ook hier het middageten de
reden. Molenaar Cees Notenboor.r.r

vond het heel erg leuk om ons tc
zien (ik ken Cees al van zijn tijd op
De Vrijheid in Schicdarrr) err hct
ctcn kon wat her.n bclrcÍi wcl cvcn
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meiden oefende voor de deur van een

Zaagvloer in De Jager te Woudsend
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wachten. 't Lam is een prachtige ingerichte en bijzonder sfeervolle molen. De bedrijvigheid straalt
er vanaf. Voor het eerst heb ik ook eens een pelkist gefotografeerd. Nadat we de molen hadden
bekeken nodigde Cees ons uit voor een kop koffie in het winkeltje naast 't Lam. Na ruim een uur
van herinneringen ophalen en het vertellen van verschillende grappen, grollen en leuke anekdotes
was het tijd voor de volgende stop. Dat was het spinnenkopmolentje-met-stelling De Vlijt in
Koudum. Het molentje stond jammer genoeg stil en was gesloten, maar was de zeker de moeite
waard om te bekijken. Opvallend bouwseltje eigenlijk, maar wel grappig. Toch zie ik flinke
verschillen met zijn oorspronkelijke voorganger. De stapeling van de bovenas is wel érg ver
doorgevoerd. Vanwege de hoeken van
de ondertoren moest men hier wel, maar
het geeft het molentje wel een vreemde
aanblik uit bepaalde hoeken.
Ondertussen fotografeerden we er flink
op los, hekken en bordjes vrolijk
negerend. Ja, men kan overal wel
bordjes'eigen weg' gaan neerzetten en

hekken rond weilanden waar nog geen
varken op loopt op slot doen, maar we
komen nu eenmaal niet iedere maand in
Friesland, dus wegwezen met je hekken
en je bordjes! Dat betekent niet dat we
overal respectloos doorheen banjerden,
maar soms moet je van de geijkte paden
afwijken om een goede foto te maken. Interieur koren-en pelmolen 't Lam

Workum was de volgende plaats. De Nylànnermolen stond ook al stil, dus besloten we richting It
Heidenskip te rijden (Gerard had alle te bekijken molens in de TomTom gezet, dus dat werkte
over het algemeen vrij snel), om te kijken of daar soms een molen draaide. Dat viel nog tegen;
zowel De Snip als de tjasker een eind verderop stonden stil. Jammer toch ook hier weer van de
enorïne windturbine in de nabijheid. Het ding maakte bovendien een enorme herrie. De tjasker
van Het Heidenschap is waarschijnlijk één van de zeer weinige tjaskers die met een auto is te
bereiken. Hoewel er een bord'Geen vrije toegang' stond, reden we de weg naar de tjasker gewoon
in. Gerard is slecht ter been en waarom zou het molentje niet van dichtbij mogen worden
bekeken? Prachtig mooi landschap en een leuk, authentiek tjaskertje. Na een lange zoektocht door
het stadje Workum (een mooi, sfeervol en gezellig uitziend plaatsje) vonden we Ybema's Molen
aan de rand van stad en land. Helaas, ook hier was er ondanks de wind geen activiteit Íe zien.
Bovendien was de weg opgebroken zodat we er niet makkelijk bij konden komen. Dan maar een
foto van afstand... Leuk om dit molentje eens in het echt te zien. Ik kende hem voornamelijk van
een ansichtkaart uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het achtkant en de kap leken daar nog
blauw van kleur, maar ik constateerde dat het tegenwoordig zwart is.

Vanaf Workum reden we richting het noorden en weldra verscheen er (weer) een stilstaande
poldermolen aan dc horizon. Verschillende namen deden de ronde in de auto, zoals Lonjé bij
Bolsward. lk herkende echter onmiddellijk een wit huisje met rode dakpannen, dus dacht ik
meteen aan de Babuurstcnnolcn bij ljerkwerd. We sloegen deze molen over in de hoop verderop
iets draaiends aan te treffen. Slingerend door schilderachtige gehuchdes met namen als Blauwhuis
(nee, ik ga me niet aan de Friese namen wagenl) reden we richting IJlst.
Opeens zagen we van kilometers afstand het indrukwekkende silhouet van een vrij grote
spinnenkop. Dat moest Dorismooltsje zijn! Na temauwemood te zijn ontsnapt aan wéér een
brugwachter die aanstalten maakte de hekken naar beneden te laten voor een soort grote klomp
met een mastje erop (we mochten nog net doorrijden), bereikten we inderdaad Dorismooltsje. Ik
was verbaasd en tegelijkertijd geraakt door het fascinerend mooie landschap. Toegegeven, er staat
nog wel een rijtje met bomen die windbelemmerend werken, maar de voor de rest vrije ligging



aan het meertje maakt het meer dan goed. Werkelijk "fan-tas-tisch!", zou Studio Sport-presentator
Mart Smeets zeggen. De schittering in het blauwe water en de stevige wind maaktcn hc1 allcn-raal
nog completer. Friesland op z'n best! Helaas bleek de molenaar achteraf op vakantie, want wat
had ik dit schattige molende graag zien malen. Dat hier met aandacht een molen is

teruggerestaureerd, zie je meteen. Hij straalt een soort gezaguiÍ over de omgeving. Alsof hij daar
altijd heefl gestaan en nooit is weggeweest.

Ja, toen naar De Rat in lJlst (we waren toch in de buurt ). Al van ver konden we hem met twee
halve zeilen zien rondgaan. Eenmaal in Drylts aangekomen (ga ik toch nog Fries kakelen) waren
we De Rat toch even kwijt. Rijdend door het opvallend gezellige stadje keken we links en rechts
om de molen te localiseren, maar zonder enig resultaat. Totdat we een breed water overstakcn cn
we weer een end voorbij zagen komen. Daar dus! Om alvast wat foto's van de buitenkant te

maken parkeerden we de auto tijdelijk bij de overbuurman. Vanaf de vlonder konden inderdaad
mooie plaatjes worden geschoten. En dus stonden we direct als een soort Kwik, Kwek en Kwak
op een rijtje te fotograferen. De eigenaar/bewoner(?) stapte met stevige tred uit het clubgcbouw,
maar gelukkig was dit niet om ons weg te jagen. Hij ging zwilgzaam en in gepeins verzonken een

bootje staan inspecteren.

Wat een knoert van een rnolen, De Rat! Hct is al imposant als jc hcrr op floto's zict, nraur in

boomstam gereed te maken voor het zagen. Wat een

enorrne oppervlakte heeft de schuur als je het vergelijkt
met De Jager in Woudsend.... Na wat actiefoto's van de

zaagsleden hoorde ik Gerard roepen. Of ik één van de
molenaars even gedag wilde korncn zeggcn, zo was dc
bedoeling. Gerard was druk in gesprek geraakt met een
molenaar met een enorïne snor.
De man met bezem onder de neus stelde zich voor als
Simon en hij vertelde direct dat ik toch écht even de
nieuwe kap moest gaan bekijken. Dat deed ik dan ook
maar gezien de tijd.
Het was inmiddels al kwart voor vijf. De Rat is duidelijk
mooier geworden met de nieuwe kap. Het ziet er prachtig
uit allemaal. Op de opmerking van Garrit wat er met de

oude kap was gebeurd, wees Simon naar de overkant van
het water. "Daar is-ie"! De voormalige kap van De Rat
doet vanafnu dienst als carport voor de bolide van één of
andere Friese Dagobert Duck....
Enige minpunt vind ik de gymzaal (te) dicht naast de
molen. Niet dat het effect heeft op de windvang, maar de
belevingswaarde vanafdeze kant is wel een stuk minder.
De roodbruine zeilen zien er kunststofachtig uit en zo

voelden ze ook; Simon vertelde dat ze gemaakt zijn van - of behandeld met hydrolin. Simon vroeg
aan mij of ik soms nog ccn aardigc foto wilde maken. Wat hij daarmee bedoelde, vroeg ik. Hij
pakte daarop een kam van azobé die kort daarvoor dwars doormidden was gegaan op het moment
dat de molen in bedrijf was. Vol trots dcelde hij mee dat hij een paar uur later alweer met de

molen kon zagen. Mooie, in perfectc staat vcrkcrende molen met een sympathieke en enthousiastc
molenaar en zaagploeg. Nadat we Simon Jcllcma uitgebreid gedag hadden gezegd, stuurdcn wc
nog even richting Sneek voor de Himrnole. Leuk en kittig spinnenkoppie met een biotoop die me
deed denken aan de Meerburgerrnolen bij Zoctcrwoudc (Zuid-Hollarrd, ten zuidoostcrr van
Leiden). Jammer toch van die hoge en langc bonrenrij op zo'n korte afstand en de oprukkende
bedrijventerreinen. Was het nu nict mogclijk gcwccst mot ccn bcctjc passen en mctcn de biotoop
beter in stand te houden?

Houtzaagmolen De Rat te lJlst
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Van Sneek ging het noordwestelijk richting de Afsluitdijk. Gerard tikte 'De Marne' in z'n
TomTom, rnaar bij Bolsward werden we het industrieterrein De Marne opgestuurd. Na wat hcen
cn weer rijden zagen we opeens een spinnenkop in de wei staan. We konden er vanafdie kant niet
bij komen, dus werd er even een landschapsfoto gemaakt. Het molende bleek De (Greate) Klaver
te zijn. Bij het keren keek ik recht tegen een wiek van een andere molen achter het
bedrijventerrein aan; Lonjé dus. Wat ontzettend jammer dat de belevingswaarde van deze
poldermolen wordt verpest door allerlei bedrijfsgebouwen met vlaggen, felgekleurde nieuwe
auto's en alles wat niet bij ecn authentieke molenomgeving past. Molen Lonjé zelf stond er keurig
bij, met de zeilen in de lijnen in plaats van over het Dekkerprofiel. Gek genoeg zijn er geen
zeilklampen aanwezig, of ik moet niet goed gekeken hebben. Ook viel mij op dat de lange spruit
een T-balk is. Bijzonder fraai is ook het bijbehorende molenaarshuis. De laatste molen vóór de
Afsluitdijk was handig op de route gelegen. Dit is de Comwerdermolcn bij Comwerd. De manier
waarop we deze prachtige en schitterend gelegen poldermolen bereikten is op zich al een artikcl in
De Utskoat waard! Na eerst wat zijweggetjes te hebben geprobeerd (die allen doodliepen) en we
de rust op een kleine camping danig hadden verstoord, reden we het plaatsje Cornwerd in met als
doel de daarachter liggende Comwerdermolen te bereiken. We zagen hem al snel, maar hoe we er
bij moesten komen was nog een groot raadsel. Net buiten het dorp zag ik in een bocht een hek met
daarop een bordje met ccn gcschilderde molen plus een pijl. Gerard gooide meteen het stuur om
en weldra toerden we over een slingerend zandpaadle dat op een gegeven momcnt wel érg srnal
werd en uiteindelijk ophield te bestaan. Nadeel van zo'n paadje is ook dat je dat helc wcggctjc
weer terug rnoct rijden, maar inrniddels waren we vastbesloten bij de molen te kornen. Een tweede
poging stranddc voor een weiland waar duidelijk autosporen doorheen liepen. Als een volleerd
autocoureur sclreurde Gerard door het weiland. Door de talrijke kuilen schudden we bijna dc auto
uit.
Een enonne buizerd wcrd gcstoord tijdcns zijn middagdutje en vloog hevig geschrokken weg.
Nee, dit werd het toch ook niet. Bij het terugrijden passecrden we ecn gcasfalteerd wcggetje dat
we schijnbaar totaal over het hoofd hadden gezien. Laat dit nu net het weggcde zijn dat direct naar
de Cornwerderrnolen lcidt....! Dc Cornwcrdcrmolen slaat er in één woord prachtig bij, me1 z'n
mooie witte houten zelfzwichtingskleppen en zijn sierlijke lijncn. Dc biotoop is met geen pen te
beschrijven zo mooi, oorspronkelijk en vrij. Er zijn verschillende leuke details aan de molen te
ontdekken, zoals de kruilier, de stichtingssteen, de ogen op de hoeken van de onderbouw om de
roedeketting aan tc bevestigen en een kennelijk gedichte kleinere, extra waterloop. Ondanks het
gedoe om bij deze molen te komen was het de moeite dubbel en dwars waard. En dan maalde hij
nog niet eens! Vervolgens reden we de Afsluitdijk over en stopten we in Noord-Holland bij de
kleine achtkante grondzeiler
De Hoop in Den Oever en in
Neck bij de Neckermolen, een
achtkante binnenkruier-
poldermolen.

Wij hopen nog eens een

keertje in Friesland op
molenpad 1c gaan. Dc ervaring
heeft ons geleerd wcl van
tevoren contact op te nemen
met molenaars, want helaas
draaiden er weinig molens.
Voor het overige was het een
geweldige dag met - gelukkig

- ideaal weer!

Rob Pols, Vlaardingen.
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Goingarijp heeft weer een Amerikaanse windmotor

Op 15 juni j.l. werd de windmotor, welke door leerlingen van ROC De Friese Poort te
Drachten is gerestaureerd,officieel in werking gesteld. 's Middags om 14.30 uur was de
ontvangst in restaurant De Klokkenstoel alwaar we kofÍie of thee en oranjekoek met
daarop, heel verrassend, een windmotor gegarneerd kregen. Na een welkomstwoord
door de heer K. Plaatje, voorzitter Plaatselijk Belang, gingen we te voet naar de
windmotor aan de andere kant van het dorp.

Tijdens deze wandeling werden we
vergezeld door de kinderen van OBS It
Slíske en konden we tevens dc
vorderingen van de dorpsvernieuwingen
bekijken. Bij de windmotor was een grote
feesttent geplaatst, waar de werkstukken
"de molen en techniek " gemaakt door de
kinderen van It Sltske te bezichtigen
waren. Zo waren er niet allen tekeningen
van molens maar ook molens van
uiteenlopende materialen vervaardigd. De
heer A. Hooysma van De Molencommissie
gaf een uiteenzetting over de
totstandkoming van de windmotor,zoals

hun zoektocht naar een oud exemplaar,de locatie,wie en waar kan de restauratie
plaatsvinden;de financiële kant en tevens een stukje historie waaruit bleek dat er
oorspronkelijk minstens 4 windmotoren in de nabijheid van Goingarijp hebben gestaan. De nu
gerestaureerde windmotor (fabr.Slager Wolvega) komt uit het natuurgebied De Rottige
Meenthe en lag daar, rood van de roest,tegen de vlakte en was eigendom van Staats
Bosbeheer. Er was echter geen centrifugaalpomp en pompput meer bij,maar ook dat werd
mede dankzij ROC De Friese Poort opgelost. Daama werd het woord gevoerd door
burgemeester B. Kuipers die zei zeer ingenomen te zijn met een kunstwerk in het dorp
hetwelk in beweging is,functioneel is en tevens herinneringen oproept aan vroegere tijden.
Vervolgens werd door ondergetekende namens het GFM, Plaatselijk Belang en in het
bijzonder De Molencommissie van harte geluk gewenst met dit fraaie resultaat en werd door
Hans de Vries een fraai ingelijste foto van de gÍote windmotor van Molkwerum aan de heer
Hooysma aangeboden. Daama kwam de heer R. Boons van Schutte bouw & ontwikkeling aan
het woord die een uiteenzetting gaf over
de uitbreiding van het dorp en naambord
van de nieuwe straat "De Ryp" onthulde
(samen met de bedenkers van deze naam).
Tenslotte werd de windmotor in werking
gesteld door de burgemeester samen met
de 4 leerlingen van ROC De Friese Poort.
En bij een west tot noordwesten wind
(windkracht 3) draaide het wiekenrad,
blinkend in het zonlicht, en deed de pomp
het uitstekend.
Een prachtige middag !

Jan Bergstra
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Een feestelijke molenopening met feestelijk gcbak
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25 Jarr terug in de tijd
Dat de Utskoat reeds een lange en grote historie heeft, is bij u allemaal wel bekend. Maar
wat voor nieuws was er 25 iaar geleden over onze molens te melden? Waren het dezelfde
verhalen als tegenwoordig? Hieronder ziet u een uiteenzetting van de molengebeurtenissen
in Friesland van nummer 27 (oktober 1982) van de Utskoat

25 Jaar terug en dus 100 nummers van de Utskoat terug.
Het lijkt een eeuwigheid geleden. Veel van de huidige
lezers zullen destijds nog geen abonnee van de Utskoat
geweest zijn. Een aantal van ons waren zelfs nog niet eens
geboren. Op de voorkant van nummer 27 prijkt een foto
met daarop Anne Bokma die de Zilveren Anjer krijgt
opgespeld door Prins Bemhard. Prinses Juliana kijkt toe
hoe haar man de onderscheiding uitreikt. De prins was
lovend over de werkzaamheden van dhr. Bokma: "In geen
van uw activiteiten zoekt u persoonlijke zegepraal. U wilt
bemiddelaar zijn, en dat is een rol waar bijna nooit het
licht op valt. Mensen als u hebben we broodnodigl'.
Verderop in de Utskoat vertelt Bokma dat het verlies van
de Aylvamolen hem het meest heeft aangegrepen. Hij
vertelt ook dat er wordt gestreden om de molen weer terug
in het landschap te laten keren. Dat dat na decennia lange
inspanningen ook daadwerkelijk is gelukt, is wel bekend.
Ook in 1982 was het draaiurenoverzicht al een bekend
fenomeen in de Utskoat. Destijds werden de polder- en
korenmolens van elkaar gescheiden en in aparte

DE UTSKOAT

kolommen geplaatst. Van de molens die destijds werden vermeld, is alleen poldermolen De Non
te Ferwerd niet meer aanwezig. Deze molen zou tijdens een zware storm in 1990 tot de grond toe
afbranden. En zo ging (weer) een echte Friese poldermolen verloren. In datzelfde overzicht
komen een aantal belangrijke punten naar voren, zo is zien dat de Huinser poldermolen, De
Babuurstermolen bij ljerkwerd en De Skarrenmoune te Scharsterbrug, respectievelijk 417, 600 en
640 uren draaiden in 1981. Ook draaide de tjasker in It Heidenskip niet minder dan 300 uur. Bij
de korenmolens torende De Hoop te Stiens er huizenhoog bovenuit, hij was maar liefst 1402 uren
in bedrijf!
Konden we onlangs op het molenprikbord nog lezen dat de Himmole een nieuwe molenaar heeft,
25 jaar geleden werd de molen feestelijk in gebruik genomen. Daarvan is een verslag in nummer
27 afgedrukt. De burgemeester die op de fiets aankomt, om de molen in gebruik te stellen. Als we
de foto's goed bekijken, dan is de biotoop van de molen toen goed te noemen. Nu is dat wel
anders, aan verschillendc zijden is de molen helemaal in het groen verdwenen.
Na bovenstaande artikelen volgen hoogst interessante stukken over de verjaardag van De
Sweachmermolcn te Langweer, het weer in gebruik nemen van een malende Welgelegen te
Heerenveen, een vraag van dhr. J. de Beer over een slingerpons en een artikel van de hand van
Jaap van Driel ovcr hoe groot het verschil is tussen dikke en dunne lucht. Ook zeker de moeite
waard is het stukje van dhr. W. Nijlunsing over de volmolens in Friesland. Deze stinkmolens zijn
qua historie altijd ecn beetje een ondergeschoven kindje geweest. De heer Nijlunsing kwam in
zijn bijdrage aan die Utskoat tot een totaal van elf "stinkmolens". Misschien verdient dit artikel
nog eens navolging d.m.v. een herziene uitgave. Zoals ook in deze Utskoat, eindigde nummer 27
met een stukje molenliteratuur en een zoeker. Het boekje van de Sweachmermolen was
uitgekomen en de zoeker van dat exemplaar was, aan de vorm van de molen te zien,
waarschijnlijk een onbekende Zuid Hollandse poldermolen. Het antwoord heb ik in de volgende
Utskoaten niet kunnen vinden. Misschien binnenkort nog eens een herkansing?

Ruurd Jakob Nauta
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Uit ons Prentenkabinet

De onbekende molen in nummer 126 werd door vier molenkenners thuisgcbracht. Zowcl
Henk Brandsma, Willem Hcngst, Jan Hofstra en Durk Posthumus herkenden in dc lbto
de molenstomp van Bokma tussen Ferwoude en Workum. Wij zeggen de heren hartclijk
dank voor hun medewerking aan de oplossing van dit onbekende molenrompje.

Henk Brandsma meldt: Hier een .foto (a/beelding link.s) van
het molentje langs de dijkvaart. De molen stond aan de zeedijk 2 a 3
kilometer ten westen van de R.K. kerk van Workum. Deze /bto is iets
zuidelijker genomen dan de .foto uit het prentenkobinet. Op de
achtergrond zie je nog de boerderij en het huisje dat links op die /bto
te zien is. Die staan aan de weg von Workum naar Ferwoude, dií
rompje is eind jaren 80 begin jaren 90 gesloopt er zat nog een

Listermotortje in.

Jan Hofstra schrijft: De onbekende.foto in Utskoat nr. l26 is
van de voormalige molenromp aan de zeedijk (lJsselmeerdijk) tussen

Ferwoude en lï/orkum. Volgens mij is hier in de Utskodt al eens

eerder aandacht aan geschonken, maar ik kan het zo snel nieÍ vinden. Deze molen bemaalde
de 30ha grote polder van D. Bokma, gelegen tussen de zeedijk en de lJskeboerenvaart. Deze
polder ligt net ten noorden van de polder lJbema, die door lJbema's molen werd bemalen.
Deze molen en polder valt echter onder LI/onseradeel, dus Ferwoude. Htj sloeg uit op de
Dijkvaart. Ik heb deze romp eens opgemeten. Het achtkont wos von grenen. HeÍ
ondertafelement was buitenwerks 335cm, zodat de vlucht ongeveer l0m is geweesÍ. Het
achtkant wos gebouwd op middenschreven, maar de binten waren niet gekanteld. De stijlen
waren l6xl6, de bintbalken 9.4x14 de korbelen 7xl2 en de veldregels 6.5x9.5cm. Het
ondertafelement was ook van grenen en was 9xl8cm zwaar. De afstand van de vloer tot de
bovenzijde van het tafelement was 47cm, de afstand van dit Íafelement tot de bovenste
bintbalken (waar het platte dak op lag) was 2m. De oudste inscriptie gaf 1870 aon. Het
bouwjaar zal wel niet ver hier vandaar liggen. Op oudere kaarten komt hier namelijk nergens
een molen voor. De molen is tussen 1922 en 1945 afgeknot en voorzien von een dieselmotor,
die een rechtse schroef
aandreef. De
schroe/bak was van
beton en mat
binnenwerks 80cm. In
heÍ kader van de
ruilverkaveling is de
romp rond 1990
verdwenen.

Hiemaast is wederom
een onbekende
afbeelding van een

Friese molen afgebeeld.
Herkent u hem? Neem
dan contact op met de

redactie (zie colofon).
(RJN)
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De 10d" Friese Molendag: september 2008

Graag willen we alle molenaars oproepen van hun eigen molen een mooie kleurenfoto
van de molen onder zeil, liefst met een fraaie lucht op de achtergrond, toe te sturen. De
molen op zijn voordeligst. We hopen daarmee dan een compleet overzicht te hebben van
alle draaiende molens in de provincie. Misschien is er dan een vorm om die ter
gelegenheid van het lustrum te presenteren.

Die foto's willen we dan graag uiterlijk I

fcbruari in bezit hebben. Dat mag op papier
of digitaal. In dat laatste geval van
voldoende kwaliteit om te kunnen drukken:
> 300 Kb.
Foto's kunnen verstuurd worden, voolzien
van de naam van de molcn cn naaln cn adres
van de afzender naar de Werkgroep Friese
Molendag per adres Floofdstraat 9, 9008 SM
Reduzum.
Ook willen we jullie uitnodigen om een
ontwerp te makcn voor het lustrumaffiche.
Het zal weer in kleur en op A3 formaat
verschijnen. Natuurlijk zal er tekst op moeten staan. We zijn nog op zoek naar sponsors die
dan ook vcrmcld moeten worden. Denk er vast over na, probeer iets uit. We hopen tegen
maart 2008 rneer duidclijkheid te hebben over rnogelijke sponsoring en dus dc definitieve
tekst. Voor vragen: Geurt van de Weg 0566 601858 (gcurtvanrlgr,),p13!4ql_rdlÍr.11)

Na de l0d" Friese Molendag

Dit betekent dus cen flinke blik vooruit, de 9d" editie is immers nct achter de rug?! Maar toch.
Tien jaar lang hebben we in klein verband dezedag verzorgd. We hebben, namens alle Friese
molenaars, een soort vaste formule gehanteerd. Samenvallend met Open Monumentendag, in
de zomer, met een affiche, een gratis Molendagkrant, een website en een overzicht van de
deelnemers. Schrijvers en fotografen werden aangezocht, de lay-out van dc krant werd
voorbereid, sponsors en adverteerders benaderd. Kranten en affiches werden verspreid over de
provincie op meer of n-rinder uitgebreide wijze. De pers werd geïnformeerd en soms ook van
ccn passend artikel voorzicn. Over dc jarcn wcrd het affiche beter en de krant uitgebreidcr.
Het verspreiden wcrd mct nadruk ook meer aan de leden en molenaars overgedragen. Samen
kunnen wc mccr. Vccl handwcrk bcstond uit het stikkeren van de affiches, vouwen van
kranten en aÍïchcs. vullcn van cnvcloppcn cn met de auto rondrijden door de provincie om
het netwerk van vcrsprcidcrs van materiaal te voorzien. Door sponsoring en advertenties
kwam er geld binncn. r.nccr dan dircct nodig was, zodat er een klein potje is voor het lustrum.
Maar....na dic ticn.larcn lijkt het goed dat anderen de fakkel overnemen. Herhaaldelijk is in
stukjcs in dc Utskoat al ccn oproep geplaatst voor uitbreiding en voortzetting van de
werkgroep. Hct lcvcrdc nict ccht icts op. Nu hebben wij vastgesteld dat we dc tiende Friese
Molendag nog zullcn vcrzorgcn rnaar daarna willen ophouden. Vraag is natuurlijk: willen we
een dergelijke eigen dag behoudcn naast de Nationale Molendag, heeft het een meerwaarde
en....moet het wel op deze datum en in deze vorm? Wat ons betreft staat dat allemaal open na
de tiendc keer. We geven het stokje graag over maar de vraag is, aan wie?

De Werkgroep.
Hiltsje Bruin, Jan Coppens, Geurt van de Weg.
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Cursus rondleiden

Plaats waar de 2 daagse cursus werd gegeven was Joure, in het museum en Penninga's
molen, de oude korenmolen aan de Molenweg. Data waren 2 en 16 juni 2007. Wc werdcn
ontvangen door Hester Postma en Hans Groeneweg, twee enthousiaste mensen die zeer
kundig zijn in het geven van dit soort cursussen.

Hester is archivaris en Hans is directeur van het Fries
verzetmuseum in Leeuwarden. Aantal cursisten: 10,

deze kwamen van Noord en Zuid Friesland. Wc
moesten de eerste dag ook iets meenemen wat jc zeer
dierbaar was. Nu moet je niet meteen aan iets groots
denken maar simpelweg iets kleins, maar van grolc of
minder grote waarde. Waarover je iets kon vertellen.
Nou dat idee kwam heel goed brj de cursisten door. Je

hebt natuurlijk altijd wel van die pipo's erbij die
natuurlijk niets bij zich hadden. Maar deze moesten de
volgende kcer iets mecnemcn. Er stond ccn grotc
verscheidenheid aan relikwieën op tafel. Van bv. een

i-jscobeker tot een Arabische koelbox, van kievietsei tot Noorman. Men moest daar iets over
vertellen, een waar gebeurd verhaal of fictie. U begrijpt het al, dit was de aanzet naar een soort
rondleiding. Zender > boodschap > middel > ontvanger. In ons geval rondleiden op de molen:
rondleider > rondleiding > stem(verbaal) > groep. Er waren zeer leuke verhalen bij en zo begon
ook de cursus. Onze eerste opdracht was een lijst maken wat de voordelen en de nadelen zijn om
een rondleiding te geven op de molen. We vormden groepjes van 3 of 4personen. Dit was een
leuke opdracht. Er kwamen heel goed ideeën naar voren De beide cursusleiders kwamen tot de
conclusie dat ook zij hier wat van konden leren. Het verschil van rondleiden in een museum of
molen is toch anders. In een molen zit je altijd midden in de historie functieomgeving. Na een
ochtend hard werken in de pronkkamer van D.E., was daar de lunch. Deze zag er bijzonder
smakelijk en verzorgd uit. Zondermeer een pluim voor de organisatie.
Het was mooi weer dus we konden ook wat relaxen op het terras. 's Middags moesten we meteen
los in het Museum Joure. Een ieder kon een object uitzoeken en daar dan een onderwerp van
maken m.b.t. de rondleiding. Dit slaagde heel goed. Anne Schoustra had het over de mooie kamer
in het geboortehuis van Douwe E. Jaap T. tentoonstelde een prachtige oude timmemanskist met
inhoud, Siep over koperslagerafdeling (koffiemolentabaksdoos) Durk over de vogels in de natuur.
Leuk gebracht, wij hadden daarop veel commentaar natuurlijk, maar we waren er om te leren. Na
afloop nog een kopje koffie/thee!

De tweede dag leek natuurlijk wel wat op de eerste cursusdag, maar was toch anders. Nadat
iedereen was gearriveerd, konden wij beginnen. Anne Schoustra was niet aanwezig, hij moest
eerst zijn molenaarsexamen doen op houtzaagmolen De Rat in IJlst. We begonnen met een korte
terugblik op de vorige cursusdag, daarna begonnen we met een opdracht. We kregen een
willekeurig object en daar moesten wij een verhaal bij bedenken, opschrijven en tonen en

vertellen aan het publiek (groep). Dit leverde mooie presentaties op. Doel: je goed voorbereiden
om een mooie presentatie te geven en aansluiting te geven op de interesse.
Na de lunch op naar de Penninga's molen, intussen was Anne Schoustra weer gearriveerd en

uiteraard geslaagd voor zijn molenaarsexamen. Welkom bij de club. Op de molen moesten wij dus
een object uitzoeken en een uitleg erover geven. Dit was niet zo eenvoudig omdat je toch met
molenkenners temaken hebt. Men stelde veel vÍagen enz. Maar toch ging het wel weer over dc
presentatie, je houding en je enthousiasme. Toch wel leerzaam. En je hebt ook mensen in de groep
die echt heel goed kunnen vertellen, mensen kan laten luisteren enz. Niet in herhalingen vallen.
Echt boeiend. Na de cursus hebben we nog een klein feestje gehad ter ere van Anne zijn slagen.
Daama is ieder zijns weegs weer gegaan.

Frans Venema
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Molenaarsverleden gebundeld in handzaam boekwerkje

Al meer dan dertig jaar publiceert molenkenner Johan S.

Bakker uit Moerkapelle artikelen over windmolens in het
vakblad De Molenaar. Ter gelegenheid van het Jaar van
de Molen heeft uitgeverij Eisma Businessmedia uit
Leeuwarden gemeend een selectie van het
lezenswaardige werk te moeten bundelen. Een goede
gedachte, want daarmee komt een interessante
verzameling artikelen onder handbereik van velen. En dat
voor de schappelijke prijs van € 13,50.
Interessant, dat is het zeker. De keuze is gevallen op maar
liefst 40 verhalen die met elkaar ccn bocicnd bceld
opleveren van met name de korenmolerrwcreld. Gccn
wonder, Eisma's vakblad voor de graanvcrwcrkcndc cn
diervoederindustrie komt voort uit de handclsdrukkcri.j
van Gos Eshuis, de oprichter uit Dalfsen, dic in ltt98 op
aanraden van ziln buurman korenmolcrraar Wcntzcl
startte met een molenaarsvakblad dat sindsdicn nict mccr

weg te denken is in de wereld van de mengvocderbranche in Nederland en Bclgiö. Dat dc
uitgever eens met cen boek(e) over de molenroots op de rnarkt zou komcn is dan ook niet zo
verwonderlijk, al helernaal niet nu 2007 als Jaar van de Molcn een aantrekkelijk
aangrijpingspunt is. Wannecr je als uitgcver dan ook nog een vakbekwaam autcur in je
medewerkcrsbcstand hebt is keuze gauw gemaakt.
Het resultaat dat voor ons ligt, oogt buitengewoon goed. Het is een prettig vormgegeven
boekwerkje van 96 pagina's geworden, gehecl in kleur uitgevoerd en voorzien van fraaie
foto's uit heden en verleden, waarbij het zwaartepunt gezien de titel terecht ligt op de
historische aspecten.
Dat levert onderwerpen op die gegroepeerd zijn rond een viertal thema's: de molenaar en zijn
werk, zijn molen, zijn bedrijf en .... de fiscus. Die thema's worden gevoed met korte,
overzichtelijke verhalen over bijvoorbeeld het onderwijs, billen,
zondagsarbeid,vervoersperikelen, accijns, veiligheid, standsverschil, molenellende, vier- en
meerwiekers, de vlucht, het afmalen van roeden,molennamen, baarden, de grutterij,
mechanisering, malcn op stoom, olieslagers en belastingdruk om maar eens een forse greep
uit de inhoud tc doen.
Hocwcl wc crg cnthousiast zijn over dit werk hebben we ecn paar minpuntjes kunnen
ontdckkcn. Dc liaaic covcr oogt nostalgisch cn is als zodanig geslaagd. De titel op de rug is
cchtcr onhandig op dc kop gczct zodat het in de boekenkast 'verkeerdom' gelezen moet
wordcn. Daarnaast hocÍl vorrngcvcr Zeedesign uit Witmarsum elke themabladzijde, de pagina
die vooraf gaat aan ccn van dc vicr uitgewerkte thema's, een foto meegegeven die verderop
ook al wordt afgcdrukt. Wc zagcn hier liever cen andere plaat die ook zeker wel beschikbaar
was gczicn dc rcspcctabclc collcctic van de auteur. Maar verder niets dan lof voor dit zeer
lezenswaardig bock(c).
Molenaarsverleden kost € 13,50 (cxcl. verzendkosten) en is verkrijgbaar in de boekhandel
(ISBN 9 789053 220023 NUR 612) of bij de uitgever Postbus 340, 8901 BC Leeuwarden (tel.
058-2954854). Vanaf tien exemplaren wordt staffelkorting gegeven wat voor molengroepen
handig is om van te profiteren. Neem daarvoor contact op met i.dcbocr(ZDeisrna.nl. Van harte
aanbevolen !

Gerben D. Wijnja



Meesters en molens, Van Rembrandt tot Mondriaan

Bij het verschijnen van het monumentale rnolcnkunstbock
Meesters en molens gingen onze gedachten onrniddellijk uit
naar de fraaie kerst- en nieuwjaarskaarten waarop rneniguraal
een molen staat afgebeeld, uiteraard in een wintcrkoud
sneeuwlandschap. Het zijn zonder uitzondering reproductics
van schitterende schilderwerken die onze oude rneesters op
het doek hebben gepenseeld. Vaak eisen de molens op
dergelijke doeken een groot deel van de aandacht voor zich
op. Als rustende reuzen zelden ziet men een molen malcnd
mct dc zcilcn voor vcrccuwigd - de armen bewonderend tcr.r

hemel geheven, kijken ze neer op een winterse wercld vol
sneeuw en ijs. Alle zorgen lijken even opzij te zijn gczcl: dc
vrieskou en de honger, terwijl de armoede en werklooshcid
plaats lijken te hebben gemaakt voor de geneugten waarop
Koning Winter een ieder trakteert. Het leven is als het ware
verplaatst naar de bevroren vaarten en plassen waarop de

baanveger z'nbezem ijverig heen en weerzwaait en de baas van het koek en zopie-tentje goede
zaken schijnt te doen, terwijl de molenaars zo Íe zíen vrijaf hebben. Kortom, de winter op z'n
mooist, bevrijd van herfststormen en regengekletter. Met liefde, toewijding en groot vakmanschap
is dit alles door de veelal arme schilders vastgelegd en voor later bewaard. Vaak waren dc ijzige
beelden trouwens al in de zomer gemaakt omdat de verfzich dan beter liet verwerken.
Dat er naast winterbeelden ook prachtige schilderstukken zijn gernaakt in andere jaargetijden
bewijst het boek Meesíers en molens. Het is een uitstekende gedachte van De Hollandsche Molen
geweest om ter gelegenheid van het Jaar van de molens een grootse Ínolententoonstelling te
wijden aan ons nationalc erfgoed de Molen. Het Bredius Genootschap begroette dit idee
enthousiast met als gevolg dat er in binnen- en buitenland werd gezocht naar representatiel
rtateriaal voor een expositie. Maar liefst 169 schitderijen, tekeningen, aquarellen en prenten,
vervaardigd door meer dan honderd verschillende kunstenaars, kwamen er op die manier bij
elkaar waarmee een fantastische kunstcollectie in het echt bewonderd kan worden. De
tentoonstelling reist langs drie musea in Nederland: het startte allemaal in het Noordbrabants
Museum, tot 2 september gaf Museum Bredius in 's-Gravenhage onderdak aan de collectie en
vanaf l6 september kunt u in het Drenths Museum te Assen terecht tot 9 december van ditjaar.
Voor onze lezers een unieke kans orn dit fraais met eigen ogen te aanschouwen. Het is
gebruikelijk om bij grote tentoonstellingen een speciale kunstcatalogus samen te stellen. Ook ter
gelegenheid van de molenexpositie is dat gebeurd en wel door Charles Dumas en Leo Endedijk.
Het is een schitterend kijk- en leesboek geworden van maar liefst 232 pagina's dik. De
samenstellers nemen u mee langs een indrukwekkende reeks schilderijen waarbij we helaas
moeten stellen dat de noordelijke provincies er bekaaid vanaf komen. Bliikbaar is het de
samenstellers niet gelukt om bijvoorbeeld Fries werk voor de tentoonstelling los te krijgen want er
is genoeg fraais op doek verschenen en dat zolu zeker niet hebben misstaan. We denken aan
bijvoorbeeld Ids Wiersrna. Opmerkelijk is ook het ontbreken van werk van de beroemde Zaanse
molcnsohilder Frans Mars. We moeten ons tevreden stellen met een veel te klein afgedrukt Zaans
Molenpanorarna, maar er had toch wel een fors schilderstuk vertegenwoordigd nrogen zijn van
deze veelzijdige molenkenner en kunstenaar. Dat doet verder niks af aan de kwaliteit van hct
boek. Het geeft andere boekensamenstellers cq auteurs de kans om gemist regionaal werk alsnog
mee te nerren in een komende uitgavc. De paperback is geheel in kleur uitgevoerd. Het heeÍi een
royaal fonnaat en voor de prijs van € 24,95 is hct te koop in de boekhandel. Uitgever Waandcrs in
Zwolle heeft er een pronkstuk voor de boekenkast van gernaakt, een werk dat we de liefhebbers
van harte aanbevelen. (ISBN 978 90 400 8291 7).

Gcrbcn D. Wijnja
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