In dit nummer
3.
5.
8.
10.
13.
19.
21.
22.
23.
25.
28.
32.
33.
34.
36.
42.
44.
45.
46.
47.

Van de redactie
Impressie van de najaarsvergadering
Efkes byprate troch DFM
Slotmanifestatie in korenmolen van Sexbierum
Inleiding diploma-uitreiking Gild Fryske Mounders
Alwer twa Fryske mûnders
Excursie GFM 2008 naar Utrecht en Noord-Holland
Juryrapport fotowedstrijd Jaar van de Molens
Het draait om de molens
De Hersteller vierde 150-jarig bestaan
Aylvapoldermolen 161 jaar
Excursie Friese molenaars naar Drenthe
In minne nacht
Fryske Moletaal
Houtzaagmolen ‘Bouwlust’ / ‘Voor Koophandel en Zeevaart’ bij Dokkum (1)
Molenliteratuur
Tweedehands en antiquarische boeken aangeboden
Mededeling van de penningmeester GFM
Uit ons prentenkabinet
Colofon

Agenda
19 december: Molenaarsvergadering voor molenaars van DFM (zij krijgen persoonlijk
bericht ! )
Januari 2008 Opname onderhoud molens DFM (molenaars worden hierover benaderd)
8 februari : Sluiting kopij maartnummer 129
28 maart
Voorjaarsvergadering GFm
29 maart :
Molenexcursie (zie de oproep verderop in dit nummer)

Bij de foto’s op de omslag:
Bij de voorpagina:De bekroonde foto van de molenfotowedstrijd toont ons de
poldermolen die staat tussen Noorddijk en Garmerwolde. Daarmee prijkt voor
het eerst een Groninger molen op onze cover. Maar … er zijn roots met het
heitelân, want de molen wordt bediend door een Friese molenaar. De bekroonde
foto werd gemaakt door Gert-Jan Rodenboog uit de stad Groningen. Als inzet de
foto’s van de tweede en derde prijswinnaars.( Sjoerd van der Veen en Henk
Bootsma ) Ook bij deze onze felicitaties.
Bij de achterpagina:De Hersteller in Sintjohannesga vierde feest ter
gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. (foto Gerben D. Wijnja)

Van de redactie
Het speciale molenjaar 2007 zit er bijna op wanneer u dit nummer onder ogen
krijgt. Een jaar met geweldige acties, schitterende molenrenaissances, prachtige
molenpublicaties, interessante bijeenkomsten en excursies en een belangrijke
aanwas van vrijwilligers op de molens: geslaagden en nieuwe liefhebbers die aan
de opleiding zijn begonnen. Ook de opleiding van rondleiders mag succesvol
genoemd worden. Die beleeft volgend jaar een tweede ronde.
Overpeinzing
Elders in dit nummer komt het nodige nieuws uitgebreid aan bod. Ze geven
aanleiding tot overpeinzing. Want ondanks de grote successen mag niet met
grote voldoening achteloos achterover geleund worden. Wil je de molens voor
eeuwig op de kaart houden, dan zijn er grootse plannen gewenst. Wanneer je
weet dat Fryslân in 2018 ( jawel ! ) wel eens culturele hoofdstad van Europa zou
kunnen worden, dan zijn imponerende projecten gewenst die de molens plaatsen
in een breed toeristisch, recreatief, educatief en landschappelijk kader. Geen
enge visie op molens alleen, maar plannen die op een brede maatschappelijke
steun kunnen rekenen waarbij alle geledingen vertegenwoordigd zijn. Dan zijn er
kansen voor verwezenlijking van schitterende molenwonderen. Je zult vanaf de
Afsluitdijk maar verrast worden door een rijk molenpanorama bij Makkum, zoals
dat een eeuw geleden de skyline van Fryslân verlevendigde. Daar zouden
machtige mogelijkheden liggen aan de poort van Fryslân: toeristisch een
trekpleister van jewelste vanuit Holland en tevens een vasthouder van gasten die
vanuit het oosten (Duitsland) voor de DIJK blijven recreëren. Een plan als dat
rond het stoomtreingebeuren tussen Sneek en Stavoren kan als voorbeeld
dienen, maar dan met andere ingrediënten, waarbij de samenwerking op
toeristisch-recreatief vlak elkaar kan versterken.
Natuurlijk is het een plan dat tot de verbeelding spreekt.
Ach dromen moeten er blijven nietwaar en zei
wijlen voorzitter Anne Bokma niet dat er
molenwonderen blijven verwonderen?
Het zal toch niet waar zijn?

We wensen alle lezers veel leesplezier met dit nummer en vanzelfsprekend
prettige kerstdagen en een in alle opzichten goed draaiend 2008.
Gerben D. Wijnja
(op de foto de papiermolen en zaagmolen van Makkum, twee van de vier die hier op rij
ooit het ambachtelijke molenleven vertegenwoordigden)

(advertentie)

Impressie van de

najaarsvergadering
van het GFM
Buiten heerste de druilerigheid van een stille en zachte novemberherfstavond,
maar in dorpshuis De Trilker in Poppenwier had molenminnend Fryslân zich
massaal verzameld om getuige te zijn van een heerlijk avondje genieten van al
dat fraais wat molenvrienden bindt, ook van buiten de provincie.
Voorzitter Frank Terpstra en z’n medebestuursleden hadden het genoegen een bomvolle
zaal tegenover zich te hebben: molenvrienden van heinde en verre die het feest van een
geslaagd molenjaar samen wilden delen. Het Jaar van de Molens was ook voor Fryslân
een succesvol jaar, al helemaal als je kijkt naar de resultaten op het gebied van de
opleiding. Maar liefst 33 nieuwe molenliefhebbers zijn van start gegaan met de cursus,
vijftien slaagden in de periode voor de vergadering waarna nog vijf ditzelfde jaar hun
lessen hopen te bekronen met het behalen van het fel begeerde molenaarsdiploma. Het
was zowaar nodig de ploeg examinatoren met twee uit te breiden tot zes vakbroeders die
hun mannetje staan als het om molenkennis en –ervaring gaat.
Frank Terpstra roemde met name de werking die uitging van de opgestarte
wervingscampagnes waarbij jong talent een voortrekkersrol vervult. De naam van Rolf
Dijkema als leermeester en fotomodel op de poster viel menigmaal, zelfs in combinatie
met topmodel Doutzen Kroes uit Eastermar. We kunnen blijkbaar nog wat verwachten!
Veel agendapunten gingen als een soort hamerstuk over tafel, want men was gekomen
voor het feest. En dat werd het. Het bestuur had alles uit de kast gehaald om niks aan
het toeval over te laten: goed voorbereid en voldoende afwisseling van het programma;
het hield iedereen aan z’n stoel gekluisterd totdat het pauze was en men zich verdrong
rond tapkast en boekenpodium om wat van z’n gading ‘in te slaan’.
Er was gebak bij de koffie, typisch Fries, zo’n stuk oranjekoek. Principieel kenmerk is ook
de wijze waarop geëxamineerd wordt: de leermeester neemt het examen af met twee
onafhankelijke examinatoren. Typisch is ook de wijze waarop de overhandiging van
certificaten plaats vindt. Elke leermeester beklimt met z’n kandidaten het podium waarna
ten overstaan van een volle zaal een en ander wordt verteld over het reilen en zeilen
tijdens de opleiding en het examen. Dat maakte de avond ook tot een sfeervol
samenzijn: de toon was ontspannen, gezelligheid was troef. Menigmaal kruiden de
sprekers hun memoires met sappige en humoristische voorvallen waarna good old
mûnder Lourens Sierkstra het diploma overhandigde wat hij gepaard liet gaan van een
toepasselijke en persoonlijke Fryske molewinsk.

Een van de leermeesters ,Jaap Tiedema, spreekt zijn geslaagde molenvrienden toe

Interessant was ook de lezing van
Frank Terpstra over de missie van het
GFM. De talrijke foto’s die op de muur
geprojecteerd werden ondersteunden
zijn verhaal treffend. Voor velen
herkenbare plaatjes wat ook voor de
diploma-uitreiking
een
aanwinst
genoemd mag worden.

Het GFM heeft het afgelopen jaar prima aan de weg getimmerd en
dat heeft z’n vruchten afgeworpen. Het blijft echter zaak de
ambities met passie uit te dragen ten gunste van het voortbestaan
van het Fryske cultuur-historische molenerfgoed. De beleving
tijdens de feestelijke najaarsvergadering was er eentje van
verbroedering, van een met elkaar gedeelde zorg. Het elan is
tastbaar, de bodem waarin dat wortel schiet is vruchtbaar. Laat dat de molens en de
mensen die daarvan genieten tot voordeel zijn. (tekst en foto’s: Gerben D. Wijnja)
Bij de foto op de linker bladzijde:
Op de eerste rij v.l.n.r.: Rinze Sijbesma, Goffe Westra, Lourens Sierkstra (uitreiker diploma’s), Albert
Wester en Martin de Jong. Op de achterste rijen v.l.n.r.: Frits Bloem, Henk Brandsma, Eelke Rijpkema,
Hans Suyling, Thom van Hijum, Piet Andela, Frans Venema, Gerrit Veldkamp, Barend Kuiken, Anne
Baarda en Anne Schoustra.

Efkes byprate troch
“De Fryske Mole”

Slagdijkstermolen in herstel

Restauraties
Als heugelijk feit kan worden vermeld, dat de kappen, gevlucht enz. op de Slagdijksteren de Achlumermolens zijn geplaatst. Een prachtig gezicht, als een grote kraan de kap
van ca. 10 ton moeiteloos op de molen plaatst. Zenuwachtige molenmakers, zou alles
wel passen zoals we hebben bedacht? Het ging prima en hulde voor dit stukje vakwerk!!!
En . . .de toekomstige molenaars Mient van der Velde en Cees Foppele waren druk in de
weer om alles op foto vast te leggen; zie bijgevoegde beelden.
Ook is de restauratie van t’Zwaantje binnen de planning klaar en staat deze molen en
weer prachtig bij in het mooie Gaasterlandse landschap. Bijzonder hierbij is, dat
molenbouwer Dijkstra te Sloten de wieken in eigen beheer heeft gemaakt.
De restauratie van de Olifant is in volle gang en de roeden kunnen rond de jaarwisseling
worden gestoken en dan is deze molen snel weer draaivaardig. Dit zal de molenaar
deugd doen. Door een proef met een ander soort roede heeft alles helaas langer geduurd
dan van te voren werd gedacht.
De financiering van de restauratie van de Broekmolen is bijna rond en de verwachting is
dat eind dit jaar opdracht voor de uitvoering van dit werk kan worden gegeven.

Molen van Achlum in wording. Foto: Bauke Foppele

Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2007
Voor deze regeling is € 10 miljoen beschikbaar, verdeeld over de categorieën € 100.000,tot €250.000,- en €250.000,- tot € 500.000,- . De aanvragen moeten voor 1-10-2007 bij
de RACM zijn ingediend. Wij zijn van plan om aanvragen voor de Jansmolen, de
Klaailânsmolen en de Wijnsermolen te doen.
Schenkingen / legaten
De DFM verkrijgt tot nu toe nog weinig schenkingen, maar wat niet 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 instelling”
aangevraagd. De erkenning is inmiddels verkregen.
Jaar van de molens
Het Jaar van de Molens in Fryslân is afgesloten met een bijeenkomst in Sexbierum in
molen “De Korenaar”. Een passende omgeving voor een passende slotmanifestatie. De
sprekers hebben de onderwerpen over Biotoop, Financiën en Toeristische mogelijkheden
kort en bondig ingeleid met aansluitend een levendige discussie o.l.v. Klaas Jansma. Voor
sommigen te kort maar beter zo dan te lang.
Gedeputeerde mevr. De Vries reikte de prijzen uit van de fotowedstrijd, door iedereen
zeer gewaardeerd, omdat ze blijk gaf echte belangstelling voor molens te hebben.
De vakjury en publiek hadden dezelfde smaak door de aanwijzing van dezelfde winnaar.

Nog gezellig nakletsen en ook deze manifestatie was ten einde.
Ik – Lodewijk Zwierstra- wil als voorzitter van de Werkgroep Jaar van de Molens Fryslân
vanaf deze plaats iedereen bedanken voor de inzet en het enthousiasme bij de
activiteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden.
De molens staan weer echt op de kaart, laten we dat zo houden.
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. De
verzekering heeft inmiddels de geleden schade vergoed. 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 provinciale subsidiënten de
provinsje Fryslân en de gemeenten. Voor een molenaar op een molen kan dit een te
grote belasting zijn en daarom is er blijvend behoefte aan tweede molenaars. Tevens
proberen we voor elke gediplomeerde molenaar een plaats te vinden. 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.
We zijn nu zover dat bijna elke molen regelmatig zou moeten kunnen draaien.
Tot slot

We zijn van plan om de opname onderhoud 2008
in januari a.s. te doen. De molenaars krijgen hier
tijdig bericht van evenals van de vergadering
op 19 dec. a.s. van de molenaars
en het bestuur DFM.
Pieter Kooistra secretaris DFM
e.mail: secretaris@defryskemole.nl
website www.defryskemole.nl

Achlumermolen in herstel
Foto Durk Piersma

Slotmanifestatie in korenmolen

van Sexbierum

Woensdag 24 oktober werd ter afsluiting van het Jaar van de Molens
door de werkgroep in Fryslân een slotmanifestatie gehouden in de
monumentale korenmolen De Korenaar in Sexbierum.
Deze historische molen is door eigenaar Sibe Palma met eigen middelen gerestaureerd
tot een multifunctioneel gebouw waarbij de ruimte onder de molen plaats biedt aan 10
tot wel 300-350 gasten. Opvallend is de warme sfeer die het geheel uitstraalt. Menig
kunstenaar heeft de ruimte verrijkt met artistieke werken. De grote schilderijen van
tractoren en treinen springen meteen in het oog. En dan is er nog een authentiek
ingericht molencafé dat voorzien is van een oude schouw met tegels van Harlinger
aardewerk. Een juweel! Palma heeft ervoor gekozen om de ruimte onder de molen open
te houden. Zo heb je rondom zicht op de indrukwekkende gebinten van het in 1868
opgetrokken oude molenachtkant. Ook kan er in de molen getrouwd worden.

De toehoorders schaarden zich rond de robuurste balken van het molenachtkant
om getuige te zijn van interessante discussies

Diverse betrokkenen gingen massaal naar de molen om daar getuige te zijn van een
boeiend betoog datvanuit verschillende perspectieven belicht werd:
de biotoop
de financiële instandhouding
de molen als toeristisch product
De discussie stond onder leiding van 'spreekstalmeester' Klaas Jansma, beter bekend van
de skûtsjewrâld, maar als molenman stond hij ook z'n mannetje. Zo werd een bodem
gelegd voor een krachtige discussie waarbij de stellingen duidelijk becommentarieerd
werden:
* de molenbiotoop wordt bedreigd door het
wegvallen van de inkomensrelatie tussen
molenaar en molen en door de groeiende
waardering van ons groen
* het geld ligt op straat, je moet alleen
bukken om het te pakken
* een parel glanst pas echt in een kroon

De heer Lodewijk Zwierstra trad op als
voorzitter van de werkgroep die in Fryslân
het jaar van de molens gestalte gaf

De prijsuitreiking van de fotowedstrijd was
na de discussieronde het hoogtepunt van de
middag. Verderop in dit nummer is die
uitslag uitgebreid becommentarieerd door de
jury. Aardig was het dat ook de aanwezigen
tot een publieksoordeel konden komen. Zij
kwamen tot eenzelfde eindwinnaar, maar
t.a.v. de tweede en derde plaats verschilde
men van mening.
Minstens zo belangrijk was de afsluiting.
Onder het genot van een hapje en een
drankje kon gezellig nagepraat worden en
werden contacten gelegd voor toekomstig
molenbeheer en –behoud.

André Cramer, ex. bestuurslid DFM, contra
Klaas Jansma yn petear over de
Bullepolderperikelen. Rechts het forum met
v.l.n.r. Jaap van der Veen (Prov.
Molencommissie Noord-Holland) Leo
Endedijk (dir. DHM) en Paul van Gessel (dir.
Fryslân Marketing)

Molenaar Lenstra van de grote korenmolen
Windlust uit Wolvega snijdt de
biotoopproblematief rond zijn molen aan.

De werkgroep heeft met dit alles ervoor
gezorgd dat de Friese molens goed onder
de aandacht van politiek en publiek zijn
gekomen.

GILD FRYSKE
MOUNDERS

Inleiding diploma-uitreiking Gild Fryske Mounders
2 november 2007
Uitgesproken door Frank Terpstra
Karakteristiek voor Friesland is, dat het merendeel van de Friese molens ver van een
dorp, midden in het weiland ligt. De mounders zijn dus van groot belang. Zonder hen
zouden de molens niet alleen stilstaan, maar zou er ook niemand zijn die dit erfgoed
presenteert aan het publiek en er überhaupt naar omkijkt en zich erin verdiept.
Friesland kent veel poldermolens, waaronder veel, veelal kleinere
achtkante bovenkruiers. Er zijn ook specifiek Friese molens: de muonts,
de spinne(n)kop en de tjasker. De windmotor doet ook volop mee! De
GFM-leden Jan Bergstra en Hans de Vries zijn op dat gebied experts.
Daarnaast
kent
Friesland
ongeveer
20
korenmolens
en
3
houtzaagmolens. Ter illustratie een foto, welke door CdK Ed Nijpels te
voorschijn werd getoverd tijdens de opening van het Jaar van de Molens,
van molen Zeldenrust op het bolwerk van Dokkum.
Op dit historische plaatje zien we molens op de bolwerken van Dokkum in vroegere
dagen. Toen gelijk grenzend aan open weiland, nu opgeslokt door de stad. De tijd staat
niet stil; vroeger komt ook nooit weer terug. Een belangrijke, noodzakelijke
bewustwording.

Elke regio in Nederland kent zijn specifieke
molens. Het universeel toepasbare GFM
opleidingsconcept, dat is gedifferentieerd
naar de in de regio voorkomende molens en
molencultuur, gaat uit van drie cirkels. De
eerste cirkel is de lesmolen (hoogste niveau).
De tweede cirkel wordt gevormd door de
andere molentypen welke in de regio
voorkomen (niveau gedegen). De derde cirkel
bevat de overige molentypen welke in
Nederland
voorkomen
(niveau
basisbegrippen). Er zouden ook nog een
vierde en een vijfde cirkel kunnen worden
getrokken, respectievelijk op Europese schaal
en op wereldwijde schaal, maar dat zou zijn
doel voorbij schieten! De kracht zit juist in de
regionale en praktijkgerichte aanpak. In ons
geval dus de Friese molens.
Het GFM heeft drie hoofdtaken: werving,
opleiding en toetsing.
1. Werving
In dit Jaar van de Molens werd terecht veel gepleit om de molens beter te promoten. De
molenaar heeft hierin volgens ons een primaire taak. Het GFM heeft vanaf haar
hernieuwde zelfstandigheid in 2003 een eigentijdse werving dan ook als speerpunt van
het beleid gemaakt. In 2005 vond de eerste wervingsactie nieuwe stijl plaats. L’Oréal
Paris zet voor het aanprijzen van een ogenschijnlijk eenvoudig product als haarverf sinds
2006 het Friese topmodel Doutzen Kroes uit Eastermar in. Het GFM zet sinds de grote
wervingsactie van 2005 haar eigen leermeester Rolf Dijkema in als fotomodel cq.
vaandeldrager op poster, folder en site www.molenaarworden.nl.
2. Opleiding
De GFM-molenaarsopleiding is praktijkgericht. Naast de opleiding door de eigen
leermeester,zijn er stages op andere lesmolens. De leermeesters hebben periodiek
overleg over de voortgang van de leerlingen. De leermeesters verzorgen ook
theorielessen, zowel individueel als in groepsverband. Uiteraard wordt ook zelfstudie
vereist van de leerlingen!
Middels gezellige en leerzame excursies wordt kennis gemaakt met molenaars elders uit
de provincie en in het land en
met molentypen elders in het
land.
Tijdens de molenaarsopleiding
ziet de MIO (molenaar in
opleiding) ook al snel in, dat er
veel
komt
kijken
bij
molenbehoud en dat zijn komst
gewenst is. De molenaar heeft
als eerste een belangrijke taak
als
ambassadeur
naar
het
publiek. Een mooi voorbeeld
hiervan zagen we tijdens onze
excursie
in
2006
naar
Amsterdam e.o. in de persoon
van theaterman en molenaar

Harm-Ydo Hilberdink op krijtmolen d'Admiraal
in Amsterdam.
Ook wordt kennisgemaakt met het begrip
molenbiotoop en de culturele biografie
(historische gelaagdheid) daarvan en hoe
hiermee om te gaan.
Als er gewerkt moet worden, dan komen de
vrijwillig molenaars eveneens in beeld. Beheer
en onderhoud van het molenerf. Het
repareren en ophangen van molenzeilen. Of
andere werkzaamheden op het gebied van
molenonderhoud. En advisering naar eigenaar
door de gevorderde molenkenner.
Je leert tijdens de opleiding ook zien, dat een
molen van buiten wel mooi is, maar dat de specifieke kenmerken van elke molen en zijn
specifieke levensverhaal pas echt fascinerend zijn! We
gaan niet meer primair kammen tellen (als het daarbij
blijft, is dat al gauw technisch geneuzel zonder
verwondering), maar kijken nu eerst naar bijvoorbeeld een
kenmerkende ijzeren band in het asrad en het fraaie
'skaafke' aan de binnenrand van de velg.
Ook is er aandacht voor de wereld om de molen. De natuur
waarin de molenaar verblijft en die elke jaargetijde haar
charme heeft. De zorg die daarvoor nodig is. Of die natuur
juist haar gang laten gaan?
Het thuisfront moet ook achter de molenhobby staan. Dat
de molenwereld een klassiek mannenbolwerk is, verandert
wel iets. Maar tijdens de grote busexcursie naar onder
meer het Brabantse Oploo, werd afgelopen voorjaar wel
weer duidelijk hoe de rolverdeling ligt...... De dames mochten de afwas doen.
3. Examen
Een GFM-examen wordt afgenomen door de
eigen leermeester en twee onafhankelijke
examinatoren. Het GFM beschikt sinds dit
najaar over zes onafhankelijke examinatoren,
die in wisselende teams in de provincie
kunnen worden ingezet.
Als voorbeeld kijken we naar de examens van
de eerste twee kandidaten van Rolf Dijkema,
welke plaatsvonden op zaterdag 13 oktober jl.
Naast Rolf als leermeester-examinator, waren
hierbij Job Koehoorn en Lourens Sierkstra de
examinatoren. Goffe Westra en Frits Bloem
deden examen.
We zien dat de examinator nauwlettend toekijkt, of de kandidaten de juiste antwoorden
geven en begrip hebben van de molen. Frits Bloem is in het dagelijks leven meester op
en directeur van een basisschool. Op de molen waren de rollen omgekeerd en was Rolf
de meester, zo gaf Frits ook zelf aan. Ook is op de actiefoto’s duidelijk te zien, dat de
leermeester bij het GFM het examen afneemt: Rolf heeft het heft in handen. Aan het eind
van het examen resteert het ondertekenen van de verklaringen en is het GFM weer twee
kersverse mounders rijker.

Wat na een lekkere traktatie verzorgd door de gearriveerde familieleden nog volgt buiten
de molen, is het traditionele staatsieportret. Bij de aanschaf van een product van L’Oréal
zul je het niet snel meemaken, dat het model van de reclamefolder naast jou op de foto
komt te staan. Bij het GFM kan dat zo maar. Sterker. Je kunt zelfs door hem worden
opgeleid.
Tot slot het Jaar van de Molens en de behoefte aan een toekomstvisie die de waan van
de dag overstijgt. De molens moeten voor een goede toekomst eerst op hun waarde
worden geschat. Veelal wordt gemopperd op geldgebrek en wordt de biotoopellende in
droge cijfers breeduit gemeten. Anderzijds worden ondoordachte, wilde ideeën (zoals
inzetbaarheid) op het kwetsbare historische – en onvervangbare! – restant aan molens
losgelaten als primaire benaderingswijze. Hiermee mist men de essentie als monument
van cultuurgeschiedenis en negeert men dat elke situatie anders is.
Kijk als eerste naar de Via Appia Antica in Roma. Die wordt ook niet meer primair ingezet
als utilitaire weg. Hier en daar woont er nog wel iemand aan, die er ook over zal moeten
rijden (hobbeldebobbel), maar het is anno 2007 zoals gezegd geen verkeersweg meer.
Zelfs in mijn Italiaanse auto, die zich daar wel thuis voelt, kom ik niet ver. Het gaat bij
erfgoedbehoud als eerste om de cultuurhistorische waarde en niet om het nut. Ook bij
molens. Als we alle molens plat zouden gooien, dan zou het land gewoon doorgaan!
Als tweede voorbeeld een voorheen door waterkracht aangedreven textielfabriek in
Oostenrijk uit 1836! De Lünersee Fabrik in Vorarlberg. De nu nog bestaande Friese
molens (voor het grootste deel stammend uit en als economisch productiemiddel
gebruikt in de periode 1850-1950) zijn in dat perspectief helemaal niet hoogstaand voor
hun tijd, maar zijn wel overblijfselen uit de specifieke economische Friese context in die
tijd. De fabriek is inmiddels herbestemd en biedt onderdak aan uitgaansgelegenheden,
winkels, kantoren, etc. Het aquaduct, dat water vanuit de bergen aanvoerde, ligt er nog.
Vergis je niet: waterkracht in de Alpen geeft continu een barstens geweld en een
windmolen van hooguit 60 pk stelt dan niet zoveel voor.
Als derde uitstapje gaan we naar de Duitse Eifel. Om precies te zijn naar de onlangs
gebouwde Bruder Klaus Feldkapelle in Wachendorf naar ontwerp van Peter Zumthor. Het
moderne kan ook de kwaliteiten bezitten die oude gebouwen cq. molens zo waardevol
maken. Het gaat dan om een ontwerp waarin de integratie van constructie,
materiaalgebruik en details heeft plaatsgevonden. De ontwerpen van de Zwitsere
toparchitect Peter Zumthor hebben deze kwaliteit. De bouwmassa van de kapel bestaat
uit stampbeton en is door plaatselijke boeren in lagen aangebracht om een inwendige
'bekisting' van boomstammen, welke de ruimte hebben gevormd van de kapel.
Kenmerkend is het detail van de sluiting van de deur: molenmakers zouden anno 2007
wellicht ook dergelijke details hebben gemaakt, als de molenevolutie niet teneinde zou
zijn geweest! Het inwendige van de kapel laat zien, dat de boomstammen na het
gereedkomen en uitharden van het betonnen bouwlichaam zijn verbrand. Het dak is
deels open: regenwater valt naar binnen. De gaten van de verwijderde centerpennen

(verankering betonbekisting tijdens de
bouw)
zijn
gedicht
met
glazen
gietelementen
en
vormen
een
sterrenhemel in de kapel. Op de vloer is
lood aangebracht, een veel voorkomend
materiaal in de bodem van de Eifel.
Waarom
zien
we
deze
kwaliteit
tegenwoordig nog maar zo weinig en
verouderen dingen van nu zo snel? De
genoemde integratie is er bijna niet meer
en de maatschappij wordt tegenwoordig
op bijna alle gebieden alleen nog maar in
termen van processen georganiseerd.
Deze processen worden aangestuurd
door managers. Zij toetsen
– vaak
zonder totaalvisie –
deelaspecten op
basis van een uniforme norm, maar
hebben nergens meer echt verstand van.
Ze zijn vooral geïnteresseerd in de
aspecten planning en kosten en als het
maar aan de procedure (norm) voldoet.
De vier elementen - vuur – aarde - lucht
- water komen in het bijzondere
ontwerp van de veldkapel samen. Deze
elementen zitten ook in de molens. Daarnaast kent elke molen ook een unieke
combinatie van kenmerken, welke voortspruit uit zijn vroegere context. Het gaat erom
ook bij molens de smaakbepalende ingrediënten te leren (her)kennen en proeven. Je zult
merken, dat je dan na verloop van tijd zaken lekker zult vinden en zult waarderen, die je
eerder altijd verafschuwde. Dát is de essentie van cultuur!
De gehele fotoserie is in kleur te zien op: http://www.mijnalbum.nl/Album=HGDUSATO

Na dit rondje langs
de Friese Molens, de visie van het GFM, Doutzen Kroes
uit Eastermar, onze eigen Rolf Dijkema,
het werk van alle GFM-leden, het uitstapje over
de Via Appia Antica, dat tevens leidde langs de
Lünersee Fabrik, en langs de Bruder Klaus
Feldkapelle van Peter Zumthor,komen we uit bij
Lourens Sierkstra, die de essentie van het
molenaarworden altijd zo treffend weet
samen te vatten:
"It giet as mûnder derom,
dat je ien binne
mei de mûne,
it waar en
de wyn".

Het bestuur van het Gild Fryske
Mounders feliciteert alle geslaagden
van harte en wenst jullie veel veilige
molenjaren!

Alwer twa Fryske mûnders

Op sneon 10 novimber binne Warner Banga en Harry Post slagge foar it diploma
Frijwillich Mûnder. Beide mannen wiene al mear as twa jier yn oplieding.
Wikseljend de iene wike op poldermûne De Phenix by Marrum en de oare wike
op nôt- en pelmûne De Hoop yn Holwert. Der kin dus praat wurde oer in
"gedegen" oplieding kwa tiid en sprieding fan de oplieding.
Warner hie al jierren dwaande west mei mûnen. Earst as besjoerslid fan de Stichting
Monumentenbehoud Dongeradeel en letter as sneuper yn de âlde argiven. Hy kin no net
alline mei in mûne omgean, mar wit ek (hast) alles fan de skiednis fan de mûnen dy't ea
yn Dongeradiel stien ha of noch steane.
Harry kombinearret it moderne mei it âlde. Hy wurket mei kompjûters as
systeembehearder, mar opgroeiend mei it sicht op de Phenix, koe it hast net oars is it
mûnefirus moast wol in kear oerspringe.
10 novimber wie it dus sa fier dat se har kennen en kinnen blike litte koene oan de
eksamenkommisje. Se troffen it bysûnder mei it waar. Nei wiken fan wynstilte op sneon
te moarn hiene wy in krêftige Noarder wyn mei fikse buien der yn. Prachtich waar foar in
(oankommend) mûnder. Prachtich waar om eksamen te dwaan. Sa wie de stoarmproef
folle echter as it oefenjen dêrfan by wynkrêft twa en 25 graden.
De eksamenkommisje besteande út Gert Klijnstra, Job Koehoorn en Sije Hoekstra, fûn
dat beide kandidaten oan de easken foldienen en Fryslân is dus wer twa mûnders riker.
Warner sil yn Dokkum op de mûne draaie en Harry sa't it no liket op ien fan de mûnen yn
Ferwerderadiel.
Sije Hoekstra
Op de foto hjirboppe fan lofts nei rjochts: Sije Hoekstra, Gert Klijnstra, Job
Koehoorn, Harry Post en Warner Banga.

(advertentie)

Excursie GFM 2008 naar Utrecht en Noord-Holland
Ook in 2008 zal er weer een molenexcursie plaatsvinden en wel op 29 maart. De
reis zal ons deze keer langs vier Utrechtse molens leiden; daarnaast staat ook
een Noord-Hollandse korenmolen op het programma. Korenmolens en
poldermolens zullen op het programma staan. Al met al wordt het een zeer
gevarieerde excursie. Wederom eentje om niet te missen.
De provincie Utrecht is het hoofddoel van de excursie op 29 maart a.s. Als eerste
(koren)molen zal De Windhond in het prachtige stadje Woerden te bezichtigen zijn. De
aan de Wilhelminaweg staande korenmolen werd in 1755 gebouwd. De molen is
maalvaardig en wordt bemalen door molenaar Van Krieken. De heer Van Krieken woont
in de molenaarswoning onderin de molen. Naast de korenmolen van Woerden zullen ook
korenmolens in Weesp en Wilnis worden bezocht. De karakteristieke molen te Wilnis is
een grondzeiler uit 1823. Volgens de nationale molendatabase bezit de molen de enige
Boddaert-as, welke buiten Zeeland in een molen draait. Als laatste molen zullen wij
korenmolen “De Vriendschap” te Weesp bezoeken. Deze achtkante korenmolen staat
samen met zijn buurman “De Eendragt” (een voormalige houtzaagmolen) aan de
pittoreske Vecht. “De Vriendschap” is nog professioneel in gebruik als korenmolen. Als de
wind het toelaat, dan kunnen we op 29 maart allemaal zien waar de molen oorspronkelijk
voor gebouwd is.
Naast de genoemde drie korenmolens brengen we ook een bezoek aan de Spengense
molen te Kockengen. Deze zeer fraai gelegen groene wipmolen werd in 1841 gebouwd.
De woning die zich onder in de molen bevindt, stamt ook van datzelfde jaar. Zoals eerder
gezegd, is de Spengense molen erg fraai gelegen in het Utrechtse landschap. Ons bezoek
aan deze molen houdt wel in dat we niet “voor de deur” kunnen uitstappen. Vanaf de
plaats waar we de bus verlaten, moeten we een 1 km lange wandeling maken om de
molen te bereiken. Maar aangezien wij die 1 km een prachtig uitzicht hebben op de
draaiende molen, zal dat voor niemand een probleem zijn. Daarnaast zijn er in Friesland
enkele molens waar je nog verder moet lopen, maar waar velen van ons ook al eens
geweest zijn.
Wat ons vijfde reisdoel gaat worden is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Wij
hopen u dat in de komende Utskoat te kunnen melden.


Ook ditmaal kunt u zich alleen telefonisch aanmelden voor deze excursie.
Als u mee wilt gaan, laat dit dan tijdig weten aan R.J. Nauta,
telefoonnummer: 0515-439929 (na 19.00 uur) of 06-28930890

Het is niet mogelijk u via e-mail of iemand anders op te geven. Eventuele introducés die
op uw kosten meereizen kunt u wel zelf doorgeven. Wij hebben te maken met een
maximaal aantal aanmeldingen en we willen van te voren weten waar we aan toe zijn.
Op tijd telefonisch aanmelden dus. De excursie is destijds speciaal opgezet voor leerlingmolenaars, maar natuurlijk mag iedereen die geen leerling meer is, ook gebruik maken
van dit bijzondere jaarlijkse uitstapje. Dus, of u nu GFM-lid, Fryske mole-donateur of
GVM-lid bent, u bent allemaal van harte welkom! Ook mag iedere excursie-ganger 1
(betalende) introducé meenemen.
De prijs van de excursie zal, net als in 2005, 2006 en 2007 , worden bepaald aan de
hand van het aantal excursiegangers. Hoe meer molenvrienden zich aanmelden des te
lager zal de prijs uiteindelijk worden. Het maximum bedrag bedraagt € 32,50. Na de
excursie krijgt u een acceptgiro van onze penningmeester. Vooraf betalen is dus niet
nodig. Opstapplaatsen van de excursie zullen dit jaar zijn: McDonald's Goutum (7.00
uur), McDonald's Heerenveen (7.20 uur) en McDonald's Lemmer (7.40 uur).
Wees op tijd, want de bus wacht niet! Ook geldt wederom net als voorgaande jaren:
vol=vol, dat geldt bij 65 aanmeldingen. Wij zien uw aanmeldingen met veel plezier
tegemoet.
Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta (foto De Windhond, Woerden - Harmannus Noot)

WERKGROEP FRYSLÂN:
JAAR VAN DE MOLENS 2007
Juryrapport fotowedstrijd Jaar van de Molens
Het draait om de molens

Het thema van deze wedstrijd was: Het draait om de molens!
Het viel de jury van de fotowedstrijd, (bestaande uit persfotograaf Siep van
Lingen en de leden van de provinciale werkgroep Jaar van de Molens, Warner
Banga, Sije Hoekstra en Stef Mensinga, op, dat op het grootste deel van de
ingezonden foto’s de molens niet onder zeil stonden……… Is dat misschien
tekenend voor de staat en de toekomst van onze molens?
Eerste prijs: Gert-Jan Rodenboog, Groningen
Ook de molen op de foto van eerste prijswinnaar Gert-Jan Rodenboog uit
Groningen draait niet… Het is de Noordermolen tussen Noorddijk en
Garmerwolde bij Groningen). Je zou het als symbolisch kunnen beschouwen, dat
zich donkere wolken boven de molen samenpakken…
De foto heeft een mooie lichtverdeling, die spanning oproept. Dit werd versterkt
door gebruik te maken van een groothoeklens. Het wuivende graan en de molen
komen tot leven door de wakkerende wind. Licht, wind, graan en molen, ze

vormen een geheel. Het silhouet van de molen beheerst het hele beeld, maar de
voorgrond zorgt voor een boeiende plaat. (zie de cover)
Tweede prijs: Sjoerd van der Veen, Koudum
Heel wat vrolijker gaat het toe op de foto van Sjoerd van der Veen uit Koudum.
Een prachtige combinatie van kermisdraaimolen en windmolen waar je molenhart
van opengaat. De beide molens, die totaal verschillend zijn wat betreft hun
functie, maar ook wat betreft hun kleur, steken mooi tegen elkaar af. De
vlaggetjes in de spinnekopmolen ‘De Vlijt’ in Koudum lijken een verbinding
tussen beide molens te maken. Samen geven ze het thema feest weer en dat is
het in het Jaar van de Molens. Overal is kleur en je kunt de muziek van de
kinderdraaimolen bijna horen als je naar deze foto kijkt: "In fleurige foto"!
Derde prijs: Henk Bootsma, Wommels
Gelukkig fotografeerde Henk Bootsma uit Wommels een draaiende molen, en
hoe...! De zelfzwichtende wieken van de Aylvamolen doorklieven een staalblauwe
lucht met witte zomerwolken. Een foto die de dynamiek en kracht van een
‘Hollandsche’ of ‘Fryske’ molen uitstraalt. Het motto van het Jaar van de Molens
– Het draait om de molens! – komt ook in deze plaat goed tot uitdrukking. Er is
wind, zie de beweging in de wiek en de jonge boom die buigt voor de wind, en de
beweging is bijna voelbaar. Mooi detail: de rest doet er niet toe. (de foto is
opgenomen in het artikel over de Aylvapoldermolen, elders in dit nummer –
redactie)
Sije Hoekstra, Siep van Lingen, Stef Mensinga en Warner B. Banga

Magie van de molen – een educatief project
Hoe legt u leerlingen de werking van
een molen uit? Door ze het project
Magie van de Molen te laten ervaren.
Dit lespakket bevat materiaal voor
diverse doeactiviteiten in de klas en
wordt afgesloten met een bezoek aan
een werkende molen bij u in de buurt.
Magie van de Molen
Tijdens de lessen op school werken de
leerlingen in groepjes en leren ze
verschillende typen molens in Friesland
herkennen.
In les 1 staat de bewerking van
grondstoffen centraal. Leerlingen gaan zelf
graan malen, zaden stampen en hout
zagen. In les 2 bouwen de kinderen een
eigen molenconstructie en ervaren ze hoe
wind- en waterkracht worden opgewekt.
Tijdens les 3 presenteren de leerlingen hun
zelf gebouwde constructies aan elkaar en
worden de werkstukken tentoongesteld in

het klaslokaal. Het project wordt afgesloten
met een bezoek aan een molen in de buurt
van de school. Hier laat een molenaar de
kinderen de echte magie van de molen
ervaren!
Lesmaterialen
De leskist met al het benodigde materiaal
kunt u afhalen bij een molen, museum of
archief in uw omgeving. In de kist zit een
docentenhandleiding,
opdrachten
informatiebladen, werkbladen, zakjes met
natuurlijke grondstoffen (zoals gerst en
tarwe), een maalsteen, een zaag je en
technisch lego. Daarnaast is het bedoeling
dat de leerlingen ook materialen van thuis
meebrengen om hun eigen molenconstructies
te kunnen bouwen.

en omgevingsonderwijs.

Leergebieden
Magie van de Molen sluit aan bij de
kerndoelen voor wereldoriëntatie (natuur &
techniek, geschiedenis, aardrijkskunde), taal

Welke molens kunt u bezoeken?
Magie van de Molen is een initiatief van het Huis der Kunsten in Roermond in
samenwerking met Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en Museumfederatie
Fryslân. De leskisten kunt u afhalen bij een van onderstaande molens, museum
of archief:
 Leeuwarden/ Stiens: Molen De Hoop en Historisch Centrum Leeuwarden
 Burdaad: Molen De Zwaluw
 Heerenveen: Molen Welgelegen
 Joure: Penninga’s Molen en Museum Joure
 Woudsend: Molen ’t Lam
Het project zal in de toekomst op meerdere plaatsen in Friesland worden
aangeboden. Kijk voor algemene vragen en deelname aan het project op
www.museumfederatie fryslan.nl of neem contact op met Museumfederatie
Fryslân, tel: 058-2139185, email: info@museumfederatiefryslan.nl.
Magie van de Molen wordt mede mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân
(Actieprogramma Cultuur Bereik), Stichting De Fryske Mole en de werkgroep
Friesland van het Jaar van de Molen.

Cursus rondleiden voor molenaars groot succes
De cursus rondleiden voor molenaars (gehouden begin juni) was zo succesvol,
dat er nog een vervolg komt in het voorjaar van 2008.
Dick Bloemhof , Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

Gevraagd
De Stichting Warkums Erfskip is op zoek naar gegevens over de Workumer
molenmaker Joh. A. Bokma die in 1851 in de watermolen van Koevorderhuis een
oliewerk monteerde. U kunt uw gegevens aan ons doormailen: info@utskoat.nl

De Hersteller vierde 150-jarig bestaan
Vrijdag 7 september was het feest in
Sintjohannesga.
De
plaatselijke
molenstichting vierde het feest dat de
molen 150 jaar geleden was opgericht
om
De
Grie
te
bemalen,
een
onderbemaling
van
de
Groote
Sintjohannesgaster Veenpolder. Tevens
werd herdacht dat de molen in de jaren
80 van de vorige eeuw van de
ondergang was gered. Een romp aan de
Hogedijk herinnerde toen nog slechts
aan het windmolenverleden.
Het was ideaal weer voor een molenfeest.
Een lekker windje en volop zon. De
ingrediënten voor een geslaagd molenfeest
waren daar. Het feest op de vrijdag was
bestemd voor genodigden die in de speciaal
voor dat doel opgetooide molenschuur met
partytent welkom werden geheten door de
‘spreekstalmeester’ van de stichting Jan
Kuiken, terwijl oud-molenaar en oudbewoner Jan Wijnsma als gastheer optrad.
De schuur was tijdelijk ingericht als
tentoonstellingsruimte. Leerlingen van de
beide basisscholen waren volgens goede
gewoonte betrokken bij de feestelijkheden.
Zij hadden zich gewijd aan een foto-expositie van eigen werk. Dat de molen fotogeniek
was wisten wel, maar dat er onder de jeugd zoveel fotografisch talent zat was toch
verrassend.
Voorzitter Minne Modderman haalde in zijn welkom met name mevrouw Steensma aan,
de echtgenote van de eerste penningmeester van de molenstichting. Zij wist zich de
spannende tijd van de actiegroep nog goed te herinneren. Het was erop of eronder en
dankzij de gemeenteraad van Haskerland gingen de seinen op groen en kon er
voortvarend aan herstel gedacht en gewerkt worden. Ook toen speelden de
basisschoolleerlingen trouwens al een interessante rol. Vele spontane acties, waaronder
een oliebollenverkoop, brachten
genoeg geld in het laatje om het
gat in de begroting met de eigen
bijdrage te vullen.
Namens het gemeentebestuur
sprak dorpsgenoot en wethouder
Bé de Winter van een grote
betrokkenheid waarbij hij met
name de maatschappelijk steun
en
toeverlaat
Stichting
Westermeer roemde. Tevens gaf
hij
een
bedrage
in
het
noodzakelijke onderhoud van de
molenschuur die onlosmakelijk
verbonden is met het historische
beeld van de molen.

Daarna was het de beurt aan technisch
adviseur van de stichting Jan Kuiken om het
eerste exemplaar van het molenboek te
overhandigen aan een werker van het eerste
uur Bareld Woudstra.
Daarna kreeg de huidige molenaar Johannes
Kooistra uit handen van Gerben Wijnja een
originele peilschaal van de molen cadeau.
Met de woorden “wellicht is dit de aanzet tot
verwezenlijking van een nieuwe droom” liep
hij al min of meer vooruit op wat komen
gaat: Johannes wil eigenlijk niks liever dan dat de molen weer echt water gaat verzetten.
Maar voorlopig heeft de emaillen peilschaal een ereplekje gekregen in het molenwoninkje
dat door hem en zijn vader met veel liefde voor de molen en de oorspronkelijkheid van
het interieur is gerestaureerd.
Na alle sprekers was het de beurt aan de aanwezigen om de tentoonstelling te
bewonderen. Naast kinderwerk was er ook werk opgehangen van leden van Fotoclub De
Toverlantearne. Maar het meest nieuwsgierig was men toch wel naar het verbouwde
interieur van de molen. Het werk van Kooistra jr. en sr. Werd in alle toonaarden
bejubeld. Het heeft de nodige zweetdruppels gekost, maar “dan heb je ook wat”.
We wensen Johannes heel veel woonplezier in en werkgenoegen met De Hersteller. De
molenstichting kon zich geen betere ambassadeur en
vakman wensen. Hulde. (GDW)

De Hersteller van 1857
Een historisch geschrift 1857-2007
We noemden het hiervoor al. De feestelijkheden rond het
jubileum van De Hersteller gingen gepaard met de
presentatie van een nieuw molenboek.
Nou was er in de jaren tachtig al eens een historisch
boekwerk verschenen over de molengeschiedenis van de
Sintjohannesgaster Veenpolder en daarin was voor De
Hersteller de hoofdrol weggelegd n.a.v. het hertel van de
molen.
De jubileumcommissie was echter van mening dat er wat
nieuws moest komen. Het boekje is immers al jaren
uitverkocht. (Op de site www.utskoat.nl staat overigens nog
een boekje te koop. Voor snelle beslissers een uitgelezen kans om dit werk nog in bezit
te krijgen.)
Het resultaat van het nieuwe boek over De Hersteller mag gezien worden: een fors
boekwerk op A4 formaat laat in ruim 150 pagina’s de geschiedenis van de molen de
revue passeren. Daarbij vele pagina’s in kleur en alles rijkelijk geïllustreerd. Het is een
boek geworden zoals je ze zelden ziet. Geen uitgebreide artikelen zoals in Strijd in de
Veenpolder, maar een chronologische ordening van archiefstukken. Het kwam tot stand
onder supervisie van Skarsterlân-historicus Freark Marten Ringnalda waarbij Ineke de
Leeuw tekende voor de tekstverwerking waarna Copy Bos uit Heerenveen er een grafisch
product van maakte. Kostelijk lees- en kijkvoer. Brieven, notulen, verslagen,
krantenknipsels, bouwtekeningen, rekeningen, losse aantekeningen met wetenswaardige
mededelingen en andere schatten uit het rijke archief van de molenstichting zijn
verzameld in de keurige boekwerk dat als een Historisch geschrift bestemd is voor de
donateurs, subsidieverstrekkers en relaties van de molen. Ook voor nieuwe ‘stipers’ ligt
het boekwerk klaar zolang de voorraad strekt. Voor 20 euro is het ook te koop. Voor
informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de molenstichting p/a B. de
Glee tel. 0513-551970 of via de website www.molendehersteller.nl (GDW)

De molenzeilen van De Hersteller
Molen De Hersteller heeft prachtige nieuwe zeilen. Ze liggen ervoor alsof ze erop
gegoten zijn. Met trots pronkte Johannes dan ook met deze aanwinst. De foto achterop
dit nummer laat aan duidelijkheid niks te wensen over. Het is een product van Zaanse
bodem, een gebied waarmee de molenliefhebbers uit Fryslân een band lijken te hebben
die alleen maar sterker wordt. De beide makers van deze molenzeilen waren dan ook
met gepaste trots aanwezig bij de feestelijkheden: Rene Peereboom uit West-Graftdijk
en Piet Kempenaar, molenaar van verfmolen De Kat aan de Zaanse Schans. Johannes
vertelde ons: “Rene heeft de zeilen gemaakt op verfmolen De Kat. Hij heeft het
zeilmaken nog geleerd van een oude rot wat ook goed te merken is. De zeilen liggen
goed in de hand en ze passen perfect. Dat komt ook omdat hij altijd zelf het gevlucht
komt opmeten en de zeilen vervolgens maakt zoals de klant dat wil.” Het zeilmaken is
voor de beide mannen liefhebberij ondanks dat het een tijdrovende klus is. Zeilmaken
is voor hen nog echt ambachtelijk bezig zijn waarbij de grote lappen doek nog door een
oude Singer-naaimachine gehaald worden.

Bij de foto:
Een trotse Johannes Kooistra voor de onder vol zeil pronkende veenpoldermolen
met links van hem het oude gemaaltje uit de jaren 30 dat samen met de
molenschuur eigenlijk zou moeten behoren tot de monumentale bescherming
van de al op de monumentenlijst staande molen. Het geheel maakt de
beeldvorming van de molen in het landschap compleet.

Aylvapoldermolen 161 jaar
Rijdende over de provinciale weg N 356 tussen Wommels en Burgwerd
gaat men zonder dat men er erg in heeft door de oudste polder van
Fryslân: de Tjeardt van Aylva polder. Het bijzondere echter van die
polder en zijn molen is hun geschiedenis.
In de 16 de eeuw gebeurde de afwatering
meestal op natuurlijke wijze. De laagste
delen stonden dan ook vaak onder water. De
polder ligt in een zijgeul van de vroegere
Middelzee. In de tiende eeuw werden aan
beide zijden van deze geul polders bedijkt.
Later werd de geul afgesloten. Toen in 1680
de Staten van Friesland een reglement
vaststelden op initiatief van jonkheer Tjaerdt
van Aylva werd deze polder een feit en naar
hem genoemd.
De polder had een oppervlakte van 700
pondemaat (257 ha) en werd later uitgebreid
tot ongeveer de huidige 370 ha. De
oostelijke grens van de polder is de
beroemde Slachtedijk, de zuidkant grensde
aan de Sjungadijk, de westkant lag langs de
Crabbedyk en de trekvaart stroomde aan de
zuidoost kant.
Door de goedkeuring van de Staten van
Friesland in 1680 werd deze polder de eerste
gereglementeerde polder, (publiek rechtelijk,
dus een waterschap) en bestuurd door een
dijkgraaf en twee gedeputeerden. De grondpachters en eigenaren waren verplicht zich
aan de regels te houden en de polder droog te houden. De ingelanden besloten om twee
molens te plaatsen.
De geschiedenis is een nevelig geheel. Er is maar weinig archief. Vanaf 1855 is er
redelijke documentatie. De ingelanden moesten maalgeld betalen voor het onderhoud
van de polder en de molens. In 1904 stelden de ingelanden een nieuw reglement op
waar gedeputeerden pas in 1923 op reageerden. Zodoende kon men in 1980 het 300
jarige jubileum van de polder vieren. In 1988 verloor het polderbestuur de zeggenschap
over de waterstaatkundige werken, die werden overgenomen door het waterschap It
Marnelân. Het bestuur bleef aan en in 1999 bevorderen de ingelanden de polderbelangen
tegenwoordig via de Stichting Aylvapoldermolen. Twee ingelanden hebben reglementair
zitting in het stichtingsbestuur.
Aanvankelijk werden er twee molens gebouwd. Eén op de huidige molepôle bij Wommels
en één in het zuidelijke lagere deel van de polder. Dit waren twee spinnekoppen met een
scheprad naast de molen. Op de oudste kaart van het perceel (1821-1822) staat de
molen aangegeven met een vierkante onderbouw. Ook kan het een wipmolen zijn

geweest vanwege de fundering die men vond tijdens de reconstructie van de huidige
molen. Welke vlucht deze spinnekoppen (wipmolens) hadden is niet bekend, maar het
moeten flinke geweest zijn gezien het water dat ze moesten uitslaan. l
Op 18 april 1827 werd in het café van Frans Tjallings Sijwerda in Burgwerd besloten:
“Zoo is na gehoudene deliberatie met eenparigheid van stemmen geresolveerd om de
oude poldermolen bij aanbesteding te laten afbreken en te vernieuwen.”
En zo werd er in 1827 een sieraad in de wijde ruimte gebouwd. De molen had een vlucht
van 62 voet en was opgetrokken uit eiken- grenen- en vurenhout. De onderbouw was
van Friese gele steentjes. Wat een pracht! De molen werd ook wel een muontsmole
genoemd. Het silhouet doet ’s nachts, als men wat gedronken heeft, en de roeden niet
ziet, wel aan een kloosterling denken vanwege de (monnik) kap. De molen is meer dan
een eeuw in bedrijf geweest en vele reparaties hebben plaats gevonden. Door de
opkomst van stoom en elektriciteit was er altijd een verbeten strijd tussen geld en het
behoud van de molen. Eindelijk hadden de voorstanders van een molen het pleit
gewonnen toen het noodlot toesloeg. Op een gure regenachtige dag werd deze prachtige
molen door brand verwoest. In een enorme vuurzee stortte het gevlucht naar beneden
en in drie kwartier was er van dit sieraad niets meer over dan een smeulende hoop as.
De brandweer kon er niet bij komen en men moest met de slang in een bootje over de
trekvaart naar de molen. Veertig jaar bleef de molepôle leeg alleen met een dieselgemaal
in een blikken hok! De houten vijzel werd vervangen door een ijzeren schroef.
Maar toen voornoemde jubileum werd gevierd in 1980 nam het nog altijd zittende
polderbestuur een voornemen. Wij zullen de molen doen herrijzen! (waar drank al niet
goed voor is) Een molencommissie besloot op 21 juni 1989 een Stichting in het leven te
roepen en in 1990 passeerde bij de notaris de Stichtingsakte en een bankrekening
geopend.

Met nog veel meer deliberaties en crises, aanbiedingen van molens die in aanmerking
kwamen om verplaatst te worden en in voorspoed en tegenspoed kwam uiteindelijk de
Vijfhuistermolen te Hallum in zicht. Met heel veel plussen en minnen werd op 19 januari
1999 de Vijfhuister molen gekocht voor één gulden. Met nog wat moeilijkheden en
vertragingen kon dan op die gedenkwaardige dag 27 april 2000 Annemarie Jorritsma de
vang lichten van de Tjaerdt van Aylva poldermolen. Daar waar 40 jaar leegte was stond
weer een molen, stoer en kantig, honderd procent maalvaardig en (bijna) als nieuw!
Er staat een mooie spreuk op het veldkruis in het molenaarsverblijf die ik u niet wil
onthouden:
Die mij houdt in het mijne
gaat naar huis en beziet het zijne,
Houdt hij het daar zonder gebreken
dan laat ik hem vrij van het mijne spreken.
het geen voor zichzelf spreekt.
Op hetzelfde veldkruis staat ook nog:
Zuug is de bezitter
Beter laat dan nooit
Eerlijk duurt het langst
Het muisje heeft een staart
Waar dat op slaat weet ik niet.
De molen heeft een vlucht van 22 meter aan de fokroeden en 21 meter 30 aan de
Oudhollandse roeden, het is een achtkante grondzeiler met een gemetselde voet. In
1907 voorzien van zelfzwichting, binnenroede met fokwieken (1947) en de buitenroede

Oudhollands opgehekt. Deze Potroeden gemaakt in 1880 (nr. 1227 en 1228) hebben ook
al weer een hele geschiedenis achter zich. Eerst draaiden deze roeden op de poldermolen
Donkervliet bij Loenersloot. Deze molen werd gesloopt in 1928 en de roeden gingen naar
de korenmolen Minister Thorbecke te Hallum. Deze molen werd in 1943 gesloopt en
gingen de roeden naar de poldermolen Vijfhuizen of Hoekstermolen te Hallum en nu dus
met de verplaatsing op de Aylvapoldermolen. Nog een bijzonderheid is dat het bovenwiel
en bonkelaar alsook de onderbonkelaar en het vijzelwiel hebben conische kamwielen. Bij
één omwenteling wordt er bij een goed gevulde vijzel 1560 liter water uitgeslagen. Dat is
bij 70 omw. ong. 110 kubieke meter per minuut maar door de verlaging van het
waterpeil is de schroef niet meer volledig gevuld.
Elk jaar broedt een torenvalkenechtpaar op de molen en brengt 4-6 jongen groot. Elk
jaar worden deze “wykeltsjes ook geringd Onder de utskoat broedt ook al jaren een stel
boerenzwaluwen en brengen meestal twee broedsels groot. Om de molen in het riet de
nodige “wilde eenden, merkels en waterhoentjes. Een oase van rust en natuur daar in de
Aylvapolder aan de provinciale weg.
(Veel van bovenstaande informatie is te vinden in het boekje “de Aylva Poldermolen”
welke op de molen verkrijgbaar is).
Foto’s: Henk Bootsma Fotografie te Wommels
(zie ook www.henkbootsmafotografie.nl)
Tekst: Pieter Breeuwsma

Excursie Friese molenaars naar Drenthe

Op de koffie bij Sake Bergsma in Noordwolde
Zaterdag 29 september zijn elf Friese molenaars op pad geweest bij vijf molens in
Drenthe. Verzamelpunt was molen Windlust in Noordwolde, waar Sake Bergsma de kofie
klaar had. Arend Castelein gaf uitleg over de situatie GVM in Friesland, terwijl Piet
Hofkamp iets vertelde over de vorderingen naar een nieuwe opleiding. Vanuit de
deelnemers werd gevraagd de stages niet vrijblijvend te laten zijn, maar conform een
programma dat per provincie kan verschillen.
Daarna vertrek naar Diever, waar op De Vlijt Meint Noordhoek ons ontving. De molen
werd van boven naar beneden bekeken, en vervolgens naar Norg. Eerst was de sleutel
van de molen De Hoop zoek en de familie Snijders ( die een fouragehandel in deze molen
drijft) was vier dagen op pad. Geen nood in Norg: Sicco Fockens nam ons mee naar de
molen Noordenveld. Later dook Germ Geesink daar op die met de sleutel ons nader in
contact bracht met Bilaumolen Noordenveld in Norg.
Daarna vertrokken naar Zuidlaren, waar we gezellig in De Wachter van een koffiepauze
genoten waarna we een rondleiding kregen. Bij dit prachtige industriële complex werd de
excursie afgesloten.
Een leuke manier om gezamenlijk molenaarsactiviteiten te verrichten. Er wordt voor
volgend jaar gedacht aan een boottocht, mogelijk op avond, omdat zaterdags iedereen
graag op eigen molen blijft.
Sjerp de Jong, Feanwâlden- Veenwouden (tekst en foto)
Op het molenprikbord op internet gaf De Jong nog de volgende aanvulling:
Mijn leerlingen ( =tevens proeflessers) waren mee: dan konden zij direct meekijken bij
andere molens. Ik probeer altijd om de 6 weken samen met de leerlingen een molen te
bezoeken en dit was een aantrekkelijk aanbod om nu vijf molens te bekijken. Door de
verscheidenheid van molens te bekijken, leren de leerlingen de stof gemakkelijker dan uit
een boekje. De leerstof beklijft beter en zij leren mensen in de molenwereld kennen. Het
is toch een cultuurtje: hoe ga je met elkaar om, wat bindt je samen, hoe kun je van
elkaar leren. Dat is ook belangrijk.

Hjerst 2006

In minne nacht
Sil it no dan dochs wêze? It is al tsjuster as der fan in djiplader in grutte kraan rydt by de
mûne. De Hulp, de mûne ie sit fol drek.As’k in oere goed meal dan is it wetter der út. Ik
sit der al in pear jier efter oan by it Wetterskip,dat der útslatten wurde moat. Mar no sille
se moarnier betiid wol los gean.
Om trije oere nachts bin’k wekker. Der gûlt in stoarm om hûs en hear. It reinwetter
kletst tsjin de ruten. Ik lis te prakkesearjen oer de mûne, it wetter en de kraan. Der komt
fansels alwer in bats wetter yn de Hulp te stean. Mar as’t sa waait, soe it dan fertrouwd
wêze? Ik gean der ôf, set in bakje kofje ha de sliep skjin út. Foar seizen moat de mûne
los, sil it wetter der út wêze foardat de kraan begjint te draaien.
Ik doch de bûtendoar efkes iepen om yn’t waar te sjen. Net bêst, de pannen kinne der
wol ôf fluitsje. Aanst ek noch in beam op ’t hûs. Ik bak my noch in aaike en jou my noch
mar efkes del. Fan sliepen komt lykwols neat. It waar, it wetter, de mûne en de kraan, it
spoeket my allegearre troch de holle.
De frou is ek wekker wurden en freget wat der is om sa om te skaaien. Ik eamelje wat
oer heech wetter ,te folle wyn en de Hulp dy’t útslatten wurde sil. Och man jou dy dochs
del, bist goed sechstich en no hat de mûne dy yn ‘e besnijing. Eartiids mear as tûzen
bisten ûnder dak en nachts net wekker te krijen, sa’n stoarm koe der net stean.
No’t alle bisten fuort en fan ‘e mûne net sliepe kinne. Wat rimpen draaide se har om en
skuort de tekkens oer de holle. As’t fiif oere is gean’k der ôf.S et kofje, jit it yn ‘e
thermoskanne, smar my wat bôle en set ôf nei de mûne. It waait noch in stoarm, de wyn
gûlt troch de roeden. It is neare nacht.Wat byljochtsjend mei de bûslampe, meitsje ik de
mûne klear. In bêste kwak bargeriezel op de assen, sjoch de fang goed nei en ljochtsje
fierder oeral efkes bylâns. It beart oergryslyk hjir boppe yn de kap. Je moatte ek al wolle
.Ik freegje my sels efkes ôf hoe’t mei it ferstân stiet. Hjir boppe yn de kap dêr’t it op syn
mâlst beart komt it noftere ferstân boppe. Wolst him draaie litte en kinst en doarst it
oan? Ik nim efkes tiid en gean op de fangbalke sitten. Wer ûnder yn de mûne bin ‘k út de
rie: de mûne kin it ha en ik doar it oan. Krui him ûnder de wyn, helje de stoarmboerden
der út set de kleppen iepen en lit him los. Om’t it nacht is set ik him ûnder de wyn. Kinst

neat oan kommen sjen en as de stoarm by fleagen mear oanhellet, rommet der grif wat
en rint sa út de roeden.

Hjirfoar bin’k mûnder wurden
Sûzjend slaan de wjukken troch de wyn ,it is krekt as wolle se de wyn opfrette. Der
fljocht in bats wetter troch de útskoat. Yn de mûne kreunt en kreaket alles, ik lis myn ear
tsjin ’t bynt It is krekt as praat er.It is seis oere en by it ljocht fan de bûslampe jit ik in
bakje kofje yn, nim in grutte hap út ‘e bôle, slurp fan de gleone kofje en der komt my in
gniis op ‘e kop. Hjirfoar bin’k mûnder wurden.
Wat kin’t my skele hoefolle kammen der op sa’n rêd sitte, of fan hokker hout se makke
binne. Se moatte it hâlde en harren wurk dwaan. Ik jou him noch efkes mear op ‘e
bealch troch it gewicht fan de selsswichting oan’t keatling op te hingjen. Hoefolle einen
soe er rinne? Ik ha der gjin sicht op mar it giet hurd. It is krekt as kreunt er fan
genoegen, as seit er: ,,Hjir bin’k foar boud,ik kin’t wol oan”.
Om goed sân oere komt der aksje by de kraan en rydt er nei waarm draaien troch it lân
op de mûne ta. Ik rin nei de sturt en kom yn’t skynljocht, wit de man dat der minsken by
de mûne binne en dat er net op ‘e rin is? As de kraan teplak stiet en begjint te draaien
meitsje ik efkes in praatsje .De masinist fynt it prachtich dat ‘k al by nacht dwaande bin
de sleat droech te meallen.Op myn sizzen “Do skuorst der mar in bêste bats drek út”,
komt der in grutte gniis op syn kop.Ik gean wer yn’e mûne en jit my noch in bakje yn.
Dit komt wol goed. As’t om in oere as acht wat begjint te ljochtsjen is de kraan al wer in
eintsje fan de mûne ôf, it wetter falt in tweintich, tritich sintimeter by syn wurk.
De kleppen moatte wer alhiel iepen en de mûne moat mear ûnder de wyn, it wetter is
der út. No moai rêstich draaie en sa it wetter der út hâlde.
Sa ha’k twa dagen oan’t meallen west. Moarns ierebetiid los,de Hiele dei der by
bliuwe.Ha fiif einekuorren flochten. En wat is der in slatmodder útkommen! Mar wat my
no sa ôffoel, ik krige gjin grauwe iele yn de jutesek dy’t ik dêrfoar meinommen hie. Der
iet net in iel mear yn de Hulp. Soe ‘k se der allegearre al út fongen ha?
Gjalt de Groot
Mûnder op de Miedenmûne Holwert

Fryske Moletaal
Troch Sjerp de Jong
Op de eigen Fryske mûnen kinne wy ek de Fryske taal brûke. Dat is ek in foarm fan it
behâld fan en foar ús monuminten. Hjirûnder stiet der in priuwke fan:

Kruilier, om mei in ferset
de mûne op de wyn te
setten

It hinnegat oan de
efterkant van de mûne
mei de brilstok deroer
en de koarte sprút
derûnder lâns.

Spjirringmantsjes rinne fan
de spanring nei de
wetterlisten om de kap in
rûne foarm te jaan

Miedenmûne

As it swurk jaget en lôget
De mûnder fol spanning de loft skôget
De eleminten dy't it waar meitsje
Kinne de mûnder yn'e siel reitsje
Wyn, stoarm, fûle buien, reinwetter
It waar kin foar de poldermûnder net better
Libbensamme yn mûnders lea
Bining tusken libben en dea
Yn ieren en sinen begjint syn mûndersbloed te brûzjen
Yn tinzen heart’r de roeden al sûzjen
Mar no gjin dreamery mear yn dizze iere stûne
Jas oan, kraach op, pet op, op nei de mûne
Flaubyt yn 'e bûse, slok kofje yn' e kanne
It sil der om spanne!
De assen beriezele, de fang kin’t oan, no plat der foar
Ald kammeraat set dy te skoar
‘k Bin der klear foar praat de mûne, ’t kin oangean
‘k Ha de ynhouten, dit is wer’t ik foar stean
Lit de roeden mar jeie en giselje efterinoar oan
Myn lied sjongt fan no ôf de boppetoan
De âld Hulp stiet op barsten, moat heechnedich syn wetter kwyt
Ik sil soargje dat ik it mei kolken troch de útskoat smyt
De Hulp is droech neffens de fraach
Gjin tank, ik die it hiel graach
No, nei it wurk de lins
En de tins
Oer de polder stoarje
Miedenmûne yn steatige gloarje

Lucas Hemrica

Houtzaagmolen ‘Bouwlust’ / ‘Voor Koophandel en
Zeevaart’ bij Dokkum
door Warner B. Banga

De houtindustrie is voor de handel en nijverheid rond Dokkum heel
belangrijk geweest: er was een tijd, dat in de directe omgeving van de
stad liefst vijf houtzaagmolens stonden, waar boomstammen en balken
uit vooral Scandinavië gezaagd werden voor de huizen- en scheepsbouw.
Dat alles is nu geheel verdwenen, want op het bedrijventerrein van de
Hogedijken is kort geleden ook de gammele, ineengestorte zaagschuur,
als allerlaatste overblijfsel van de rijke houtcultuur rond Dokkum,
gesloopt.

Bouwlust
De zaagmolen ‘De Bouwlust’, later genoemd ‘Voor Koophandel en Zeevaart’, werd
gesticht in 1819 - 1820 op een stuk land dat toebehoorde aan de kerk van
Dantumawoude, door de Dokkumer koopman Sjoerd Aukes de Boer, die bij Sybrandahuis
aan de Dokkumer Ee tevens de oliemolen ‘De Phoenix’ bezat. Sjoerd Aukes was gehuwd
met Froukje Douwes Zijlstra uit Engwierum. Blijkbaar werd koopman Sjoerd Aukes de Boer
ernstig ziek, want hij overleed op 19 januari 1822. De weduwe De Boer besloot om
verschillende bezittingen uit de nalatenschap van haar man, waaronder de
houtzaagmolen ‘Bouwlust’, te verkopen. Op 11 november 1822 vond er een finale
toewijzing plaats van: een stuk greidland, gelegen onder Damwoude aan de
Stroobosservaart, met het daarop nieuw gebouwde huis en de houtzaagmolen, genaamd
‘De Bouwlust’.

Voor Koophandel en Zeevaart
De nieuwe eigenaar was Hotze van Assen uit een notabele koopmansfamilie, die ook de
zaagmolen ‘Het Hert’ aan de Streek in hun bezit hadden. Hotze van Assen veranderde de
naam van de molen in ‘Voor Koophandel en Zeevaart’. De achterliggende gedachte was,
dat in het begin van de 19e eeuw het bankwezen nog niet zo ontwikkeld was als
tegenwoordig. Zakenmensen en particulieren met geld
investeerden daarom vaak in concrete projecten en
initiatieven. Zo waren er veel ondernemers die hun geld
staken in vissersschepen in Paesens, Moddergat en Wierum.
Veel boeren in deze regio investeerden
hun geld in de
houthandel. Zij kochten gezamenlijk een schip, vaak hek- of
kofschepen, laadden dat vervolgens vol baksteen
of
dakpannen (van de steenfabriek van Helder in Oostrum) en
lieten het na de winter naar Scandinavië varen, waar de
bakstenen werden verkocht. Van de opbrengst werden
boomstammen ingekocht, die net voor de herfststormen
teruggevaren werden naar Dokkum.
Kofschip, waarmee hout uit Oostzeelanden gehaald werd.

In deze periode woonden in Dokkum nog twee zogenaamde ‘buitenvaarders’, Rienk
Visser van de Oostersingel en Geert Andries Brouwer, die met zijn zonen Andries en
Gerben in binnen- en buitenland voer. De familie Oberman had jarenlang een vlag in
haar bezit, die van het houtschip ‘Koophandel en Zeevaart’ afkomstig was, (maar in de
bezettingstijd is deze vlag bij de plundering van de woning van Piet Oberman
weggeraakt). Op de molen met de toepasselijke naam voor deze handelswijze werden de
stammen verzaagd tot balken, planken en latten voor de huizen- en boerderijenbouw.

Gorters houtmolen
In 1826 besloot Hotze van Assen zijn bezittingen te verkopen aan de koopman Harke
Klazes Gorter uit Dokkum. Harke Klazes Gorter was getrouwd met Lutske Willems Swart.
Rond 1842 erfde de koopman Klaas Harkes Gorter, die was getrouwd met Iefke Cornelis
Helder van Sybrandahuis, de molen met het houtstek van zijn vader. De families Gorter
en Helder hadden twee koffen op zee en voerden hun eigen hout aan. De weilanden van
de Rode brug tot de molen behoorden aan Gorter en vanaf de brug tot het houtstek bij
de molen liep een pad van Oude Friezen, waar elke herfst een praam vol wit zand over
uitgestrooid werd, zodat het bij avond licht opgaf. Gorter hield ‘rijderij’ en ‘vetweiderij’.
Achter de arbeiderswoningen was een tuin met prieel en vruchtbomen en bessen- en
frambozenstruiken. Klaas Harkes Gorter overleed op 24 februari 1879 op 72-jarige
leeftijd.

Houtmolenaarsgeslacht De Vries
Houtkopers als Gorter en later Oberman maakten dikwijls gebruik van de diensten van
ervaren houtmolenaarsknechten, die soms van generatie op generatie voor dezelfde
‘meneer’ werkten. Zo verhuisde Kornelis Douwes de Vries uit Almenum (geboren 1792 te
Idsengahuizen) in 1828 met zijn vrouw Antje Douwes Buurstra (geboren 30 juli 1787 te
Makkum) en hun drie kinderen om op de houtzaagmolen van Gorter op de Hodedijken te
gaan werken. Zoon Jan de Vries (geboren in 1824 te Almenum) nam het stokje van zijn
vader over als houtsteksknecht. Zoon Siebe was als derde generatie werkzaam in de
houtzagerij. Ze woonden in het boerderijtje op E 189 Op ‘e Boksmeulen het buurtje aan
het Grootdiep, waar vroeger de Boksmeulen gestaan had. Anne Siebes de Vries was als
los werkman bij Oberman werkzaam. Zijn zoons Jan (1939) en Siebe (1935) waren

daarna tijdelijk of vast in dienst van Oberman.
(1965) was tijdelijk werkzaam op de houthandel.

Zelfs kleinzoon Yko Siebes de Vries

Houtmolenaarsgeslacht Van Klaarbergen

Gezinsfoto van het gezin van meesterknecht Wiebe van Klaarbergen (1862) met de
kinderen uit zijn eerste huwelijk: v.l.n.r. Otto, Jan, zijn tweede vrouw Jikke Hondema,
Sien, Klaas, Anna, vader Wiebe en Alie.

De al eerder genoemd Wybe Klazes van Klaarbergen (geboren op 25 juni 1811 te
Harlingen) was nog maar 19 jaar toen hij op 14 augustus 1830 bij Gorter begon als
meesterknecht. Hij was getrouwd met Riekje Bijlsma uit Bolsward en woonde in een van
de arbeidershuisjes bij de molen. Ze hadden zeven kinderen, waarvan er vier, Klaas,
Berend, Meino en Sijbren, houtmolenaars waren. Ook de Van Klaarbergens waren nauw
verweven met de houthandel en -zagerij op de Hogedijken; vier generaties waren
werkzaam in het bedrijf: Wybe Klazes (geboren op 25 juni 1811), Wiebe (geboren op 17
maart 1862), Klaas Wiebes van Klaarbergen (geboren op 3 mei 1889) en opnieuw Wiebe
van Klaarbergen (geboren op 19 juni 1918). Wiebe en Klaas W. vertrouwden later hun
herinneringen toe aan het papier, waardoor een aantal anekdotes en gegevens uit dit
houtmolenaarsgeslacht bewaard zijn gebleven. Daarover hieronder meer.

Handel en nijverheid
De houtindustrie is voor de handel en nijverheid rond Dokkum heel belangrijk geweest:
er was een tijd, dat in de directe omgeving van de stad liefst vijf houtzaagmolens
stonden, waar boomstammen en balken uit vooral Scandinavië gezaagd werden voor de
huizen- en scheepsbouw.

Prachtige glasplaatfoto van de houtzaagmolen ‘Voor Koophandel en Zeevaart’ rond 1907
genomen. Achter de molen is reeds de schoorsteen van de stoomhoutzagerij verrezen,
die uiteindelijk het einde van de molen zou betekenen. Let ook op de stuntman (Jan van
Klaarbergen) in de linkerbovenwiek!
(Foto: Familie van Klaarbergen)

Dat alles is nu geheel verdwenen, want, op het bedrijventerrein van de Hogedijken is
onlangs de gammele, ineengestorte zaagschuur als allerlaatste overblijfsel van de rijke
houtcultuur rond Dokkum nu ook verleden tijd.

Obermans houtmolen
In 1867 kocht de koopman Pieter Gerks Oberman uit Wanswerd de molen van Gorter.
Per 1 januari 1868 droeg Klaas Harkes Gorter de molen met omliggende landerijen vanaf
de Rode brug over aan Oberman. Al snel kwamen de nodige veranderingen: de
arbeidershuisjes werden verplaatst naar achter de houtkolk en er werd een nieuwe
houtschuur gebouwd, waarna het houtstek dubbel zo groot gemaakt werd. In het
voorjaar van 1887, drie weken voor de ‘Nije Maaie’, reed Oberman met zijn vrouw en
oudste en jongste zoon per rijtuig van Dokkum naar Drachten, waar de zoon en
kleinzoon van zijn meesterknecht Wybe van Klaarbergen werkten op een zaagmolen aan
’t Westeind. Oberman vroeg Wiebe van Klaarbergen of hij zin had om naar Dokkum te
komen, “want Grootvader was ziek geweest en was zoo slap op de benen dat ze bang
waren dat de oude in het zaagraam zou vallen”. De bejaarde Van Klaarbergen verhuisde
daarna naar Dokkum, waar hij tot zijn dood in 1896 bij zijn dochter Metsje in de
Anjeliersstraat woonde. Zijn kleinzoon Wiebe nam zijn plaats over en werd al snel “de
tweede hand” van zijn baas, die als “een Vaderlijke vriend” voor hem was.

In 1893 was de houthandel 25 jaar in het bezit van de familie Oberman en om dat te
vieren werd voor de trap van de molen een ereboog opgericht met ingesneden letters
1868 – 1893. In het geheim was een nieuwe oranje-wit-blauwe vlag met wimpel
gekocht: “Toen Mijnheer op kwam wapperde de vlag van de molen, dat was een
verrassing waar hij niet bij kon. Een volgende avond hebben we het feestelijk herdacht,
waar ook oude Grootvader nog bij was”, aldus een tachtigjarige Wiebe van Klaarbergen
in 1942.

Koopmanske
Pieters Gerks Oberman overleed op 12 augustus 1904; het bedrijf werd voortgezet door
zijn weduwe Romkje Meinderts Beintema, die als Koopmanske de touwtjes in handen
had. Klaas van Klaarbergen kwam in 1904 als boekhouder bij Oberman in dienst en wist
daarover in 1971 nog te vertellen: “Vooral woensdags was het druk op kantoor. De een
kwam per trekschuit, een ander met een janplezier en uit de Wouden kwamen ze
meestal lopende het Damwoudsterreedje langs. Klaas maar overhalen met de schouw.
Mijnheer Oberman maar bestellingen opnemen en rekeningen voldoen, vooral na
Nieuwjaar, want het meeste werd toen nog op jaarrekening verkocht. Koopmanske zat er
zoo’n hele dag bij, ’s morgens vanaf 10 uur met koffie en wat er bij en ’s middags met
thee. De Kosmos-sigaren stonden op tafel en vonden wel aftrek, en als de tweede sigaar
was aangestoken, kwamen de Heren van de stoel. Koopmanske hield ze wel wat aan de
praat…”
De molen bij de houthandel op de Hoge Dijken was toen al uitgerust met zelfzwichting op
beide roeden om de capaciteit te verbeteren. Rond 1906 liet mevrouw Oberman door de
gebroeders Van der Mei
een riante villa bouwen
bij de Woudpoort naar
een ontwerp van architect
Velding uit Buitenpost;
daarna trad ze uit het
bedrijf en genoot van
haar oude dag aan de
Dokkumer stadsgracht.

Stoomhoutzagerij
Zoon
Douwe
Pieters
Oberman werd per 1
januari 1906 eigenaar. Hij
wilde
met
de
tijd
meegaan en liet direct
plannen maken voor een
stoomhoutzagerij.
De
aannemers
Pieter
en
Wiebe Bijker, die door de
oude
Oberman
waren
geholpen en veel werk
hadden
van
de
spoorwegen bij Zwolle,
drongen er ook sterk op
aan dat men zou gaan
Machinekamer
van
de
stoomhoutzagerij
met
machinist
J.
Nijssen
(Foto: Admiraliteitshuis Dokkum)

stoombouwen, zodat men voortaan niet meer van de wind afhankelijk was en tijdig zou
kunnen leveren.
In 1906 werd naast de molen door aannemer Jochum van der Werff een
stoomhoutzagerij gebouwd. Toen het stoomraam klaar was kon men op 1 juli 1906 direct
beginnen aan een grote klus van 3000 balken. Uit de oude windmolen werden twee
zaagramen verwijderd, maar het middelgrote zaagraam bleef intact voor het zagen van
bomen. Uit 1907 is een aantal glasplaatfoto’s bekend met het bedrijf. De ‘stuntman’ in de
wiek op die foto is de zoon van meesterknecht Wybe Klazes: Jan van Klaarbergen.

Nieuwe hoop voor de molen
Bij het zagen met het snelraam stond de oude molen vaak te schudden. Er was niet veel
ruimte in de zagerij en het oude zaagraam stond maar in de weg. Het jaar daarop, in
1908, werd het achtkant van de molen met as en wieken verkocht aan meelmolenaar
Wilkens uit Oudega (Smallingerland) en daar als korenmolen ‘De Hoop’ weer opgebouwd
door molenmaker Klaver uit Drachten. Ook daar rest nu slechts een molenromp.
Ten Bruggencate van ‘De Hollandsche Molen’ beschreef de molen nog in augustus 1928.
De zaagmolen was toen al niet meer in bedrijf, maar de schuur stond nog “in zijn geheel
overeind.” Het restant van de zaagschuur is, zij het in zeer slechte en bouwvallige staat,
nog steeds aanwezig. De in 1820 gebouwde molenaarswoning werd jaren gebruikt als
kantoorruimte bij de daar gevestigde bedrijven.
Voor reacties en aanvullingen op dit artikel houd ik mij van harte aanbevolen.
Ook gegevens over de molenaars en hun gezinnen zijn van harte welkom:
warner.b.banga@chello.nl.

Houten kastje in ‘De Rat’ in
IJlst; het is afkomstig uit de
zaagschuur
van
de
houtzaagmolen
van
Oberman in Dokkum en
werd daar door molenaar
Simon Jellema persoonlijk
uit
verwijderd.
(De
Dockumer Berenburg werd
later toegevoegd).
(Foto: Warner B. Banga)

Molenliteratuur
Nieuw Zuid-Hollands molenboek verrast
Op 2 november 2007 verscheen het boek
MOLENRIJK ZUID-HOLLAND, 224 MOLENS
IN
BEELD.
Iedere
molen
van
de
molenrijkste provincie van ons land heeft
in dit boek een eigen full colour pagina
met foto’s en een korte beschrijving van
bijzondere gebeurtenissen uit het leven
van deze specifieke molen. Bijzonder was
de wijze waarop het boek ten doop werd
gehouden. Afgedrukt op vinyldoek leverde
het een lengte op van 140 meter en dat
werd tegen de achtergrond van de
poldermolens van Leidschendam officieel
aangemeld als langste boek voor het
World Guinness Book of Records.
De imponerende fotogalerij wordt vooraf
gegaan door een meer algemeen gedeelte
waarin op prettige wijze verhaald wordt over de
oorsprong van molens, de typen en producten,
het molenbeheer, behoud en restauratie en
vele andere aspecten. Op overzichtelijke
kaarten zijn de locaties van de molens
aangegeven, evenals de beschermde ‘rompen
en stompen’. In deze twee inleidende artikelen (pagina 9 tot en met 36). Met de titels
Molenrijk Zuid-Holland en De staat van de molen zijn ook fraaie interieurfoto’s geplaatst,
maar
de
eerlijkheid
gebiedt ons te
zeggen dat we
bij
de
inventarisatie
eigenlijk ook
wel wat meer
van
de
interieurs
hadden willen
zien: de ZuidHollandse
molens
hebben
in
deze genoeg
te bieden. We
moeten het nu
geheel
doen
met overigens
prachtige
foto’s van het
exterieur.
Daarover zijn
we op zich

enthousiast. Het forse boek telt maar liefst 450 schitterende foto’s van fotograaf Eppo W.
Notenboom uit Lekkerkerk, die we al eerder tegenkwamen bij het fraaie boek over
Kinderdijk van dezelfde uitgever. Alle 224 molens van Zuid-Holland werden sfeervol in
beeld gebracht waarvoor de fotograaf een jaar lang op pad is geweest om de mooiste
momenten in molenbeelden te vangen. Van elke molen is een tweetal foto’s opgenomen
waarbij de kleine foto meestal een interessante detailopname weergeeft. Een enkele keer
zien we bij de inventarisatie de molen op geen van beide foto’s in z’n geheel zoals bij de
Hoogmadese molen of de korenmolens De Noord en De Walvisch in Schiedam. Wat ook
opvalt is dat er in verhouding minder molens in malende staat ( 36 van de 224) op de
gevoelige plaat zijn vastgelegd. De molenaars staan er eigenlijk wel een beetje om bekend
dat ze veel malen en dat zie je niet direct aan het fotomateriaal.
Er kan desondanks gerust gesproken worden van een fraai uitgevoerd standaardwerk. Als
zodanig is het een must voor de vele molenliefhebbers. Naast veel actueel fotowerk is in
het boek ook zeldzaam historisch materiaal opgenomen. Dit is overigens een fractie van
het totale beeldmateriaal. De tekst is van de Dordtse auteur Henk Schröder. Die kwam tot
stand in nauwe samenwerking met een deskundige redactie, bestaande uit mr. drs.
Andries Ponsteen, dr. Roel Pots, drs. Leo Middelkoop en Gerard Ottevanger. Het voorwoord
is geschreven door Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in de provincie ZuidHolland.
Met dit boek is duidelijk gekozen voor een nieuwe opzet. Veel detailgegevens over de
geschiedenis en de techniek zijn ruim voorhanden op internet. Het heeft weinig zin die hier
te kopiëren. De foto’s bij de inventarisatie krijgen dan ook maar een summiere tekst mee
waarbij type, functie, bouwjaar, plaats en ligging, bezoekmogelijkheid, eigenaar en
website worden aangevuld met wat interessante feiten uit het leven van de molen.
Afsluitend kunnen we stellen dat we een prachtig album van molenrijk Zuid-Holland aan de
boekenkast kunnen toevoegen, een boek om regelmatig in te bladeren en te genieten van
al dat kleurrijke molenfraais dat deze provincie ons nog te bieden heeft.
MOLENRIJK ZUID-HOLLAND, 224 MOLENS IN BEELD is een uitgave van de
Provincie Zuid-Holland, het Erfgoedhuis Zuid-Holland te Delft en Uitgeverij
Watermerk BV te Lekkerkerk. De omvang bedraagt 272 pagina’s. Het boekwerk
is genaaid gebonden uitgevoerd met full colour omslag. Het is verkrijgbaar in de
boekhandel. ISBN: 978-90-78388-02-9. De winkelprijs bedraagt € 34,50.

Molens en mulders in DRENTHE
Uitgeverij Waanders in Zwolle heeft een
nieuwe reeks in de markt gezet: de
handboekjes die op vlotte en beknopte wijze,
kleurrijk geïllustreerd, een onderwerp uit de
geschiedenis in beeld brengen. Onlangs
verscheen een deel over de Drentse molens
en mulders, een ‘heerlijk’ boekwerkje dat we
graag onder uw aandacht brengen.
Het is al weer heel wat jaren geleden dat een
provinciaal Drents molenboek het licht zag. We
moeten terug naar 1979 toen bij dezelfde uitgever
Molens in Drenthe verscheen. De inventarisatie van
toen is nauwelijks te vergelijken met het huidige
boekwerkje. Met alle digitale informatie op internet
heeft een opsomming van gegevens, zoals dat
dertig jaar geleden gebruikelijk was, nu in het
geheel geen zin meer. De uitgever heeft dat goed
ingeschat en schrijver Jan van Ginkel is aan de slag
gegaan om in dertien hoofdstukken een beeld te

toen & nu

schetsen van het iet overigens niet zo molenrijke Drenthe. Van de 120 windmolens in het
jaar 1850 resteren nog slechts 38, maar dat zijn wel juweeltjes waaronder maar liefst
twee oliemolens. Verder zijn het met name korenmolens die herinneren aan de tijd dat
boeren hun graan nog op de korenmolens brachten. Ooit stonden in de Drentse steden
ook zaagmolens, er waren volmolens en zelfs een papiermolen. Enkele molenstompen in
het Drentse landschap zijn er eveneens, maar de (vrijwillige) molenaars zorgen ervoor
dat het karakteristieke ambacht op de wiekendragers in ere wordt gehouden, soms zelfs
op professionele basis. De molenaars op de Drentse molens hebben met plezier hun
medewerking verleend aan de totstandkoming waarbij met name Jannes Tigelaar als
groot kenner de tekst kritisch doornam zodat het inhoudelijk de toets der kritiek glansrijk
kan doorstaan. Eén aandachtspuntje: de doorsnede tekening op blz. 73 had een betere
resolutie bij het scannen verdiend. Het 96 pagina’s tellende boekje sluit af met een
kaartje waarop alle molens duidelijk zijn ingetekend. We kunnen u dit boekje van harte
aanbevelen.
De nieuwe reeks ziet er aantrekkelijk uit, mede door de full-colour uitvoering en
het handzame formaat van 12,5 x 17 cm. Het ingenaaide werkje heeft een harde
kaft en kost 6,95. Het is verkrijgbaar in de boekhandel ( ISBN 978-90-4002018-9) (GDW)

Tweedehands en antiquarische molenboeken
Via onze website worden regelmatig tweedehands c.q. antiquarische
molenboeken uit de collecties van lezers aangeboden. Niet iedereen is in
de gelegenheid dat aanbod in te zien. Speciaal voor deze lezers
hieronder een overzicht van boeken die niet op de site staan en dus ook
voorbehouden zijn aan de lezers onder het motto: wie het eerst komt het
eerst maalt. Telefonische inlichtingen: 0515-579348.
Van Anton Bicker Caarten: Molenspiegel, het lied van de malende molen in
proza en poëzie, de uitgave van 1976
(vr.pr. € 20,-); De molen in het
volksleven, een in prima staat verkerend antiquarisch molenboek uit 1958
boordevol fraaie foto’s en prachtige verhalen. (vr.pr. € 25,-); Molenleven in
Rijnland, bijdrage tot de kennis van het molenleven met veel oude foto’s
(antiquarisch exemplaar 1946 vr.pr. € 20,-); Molens in Drenthe, de oude
provinciale moleninventarisatie uit 1979 (vr.pr. € 25,-) Stenen poldermolens in
Rijnland ( fraaie uitgave uit 1981 vr.pr. € 16,50)
Zaanse molenboeken: Husslage: Windmolens, een overzicht van de
verschillende molensoorten en hun werkwijze (vr.pr. 32,50); Pieter Boorsma Een
molenvriend, 1871-1951, artikelen, brieven en aantekeningen over het Zaanse
windmolenbedrijf (vr.pr. € 20,-); H. A. Visser Zwaaiende wieken, over de
geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland met de nadruk op de
Zaanse molens (vr.pr € 20,-), Het geheim van Jaap de olieslagersknecht (vr.pr. €
15,-); Duizend Zaanse molens door P. Boorsma (vr.pr. € 55,-)
Friese molenboeken: Strijd in de Veenpolder over de geschiedenis van de
molens in de Grote St.Johannesgaster Veenpolder (vr.pr. € 14,50 nieuwstaat!)
Molens van Friesland, de eerste inventarisatie van 1971 (zeldzaam en in prima
staat vr.pr. € 35,-).

Nieuwe leden GFM
De vereniging GFM heet de volgende leden hartelijk welkom en wenst ze veel
succes bij hun molenactiviteiten:
Harmen W. Salverda
Jan C. Wassenaar
Albert Visser
Haryt Dijkman
Jelmer Talsma
Klaas Toxopeus
Age IJsselmuiden

Exmorra
Heerenveen
Munein
Birdaard
Birdaard
Workum
Sneek

Ubo Kooijinga
Theo Zwerver
Roelof Mellema
Reinderd F. Wibbens
Wil Hibma
Johanna Scheffer
Bouwe Tjallingii

Leeuwarden
Leeuwarden
Stiens
Tzum
Franeker
Oude Biltzijl
Sexbierum

Van de penningmeester
Alweer de laatste Utskoat van 2007. De tijd glipt je door de vingers. Het lijkt wel dat de
tijd steeds sneller gaat. Ook dit jaar is er in de vereniging weer heel wat in gang gezet.
We kunnen veel nieuwe leden begroeten. Zie de lijst met nieuwe leden (molenaars in
opleiding). Voor volgend jaar blijft de contributie € 22,50. Willen de leden die de
contributie automatisch laten overschrijven nog even controleren of het juiste
contributiebedrag wordt overgemaakt.
Het zou mooi zijn dat meer leden de contributie automatisch laten overschrijven, dat
scheelt het GFM veel kosten. Graag voor 1 maart 2008.
In december kunnen de leden die de WA-plus verzekering in de afgelopen jaren hebben
gehad weer een acceptgiro verwachten. Diegene die tot nu toe nog geen gebruik van de
wa-plus verzekering heeft gemaakt en dat toch wil, kan contact met mij opnemen zodat
je alsnog een acceptgiro krijgt om de premie over te maken voor 2008.
Voor 2008 een veilig en winderig molenjaar toegewenst.
Piet de Vries

Wij wensen
onze lezers
een in alle
opzichten
goed
draaiend
2008

Uit ons prentenkabinet
Willem D. Hengst
uit It Heidenskip
kwam nog even
terug op de
onbekende
muonts bij
Workum die in
ons vorig nummer
werd
thuisgebracht. Hij
voegt eraan toe
dat menig
verzamelaar een
foto van deze
molen op ansicht
heeft waarbij de
opdruk “iensume
wachter yn ‘e
polder’ opvalt.
Bovendien is dit
een liggende
kaart, terwijl de
afgedrukte foto een staand formaat had. Bijgaand weer een paar fraaie exemplaren.

Hierboven een winters schilderij van de bekende kunstschilder Jan Mankes. Aangezien
hij veel heeft gewerkt in de omgeving van Heerenveen zou het niet vreemd zijn de
molens in de verte als veenpoldermolens aan te duiden. Maar welke?
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