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Van de redactie
Efkes byprate troch DFM
Friese molenaarsdag
Rondleiden op molens
Mededelingen Gild Fryske Mounders
Jaarverslag GFM
Avondexcursies GFM
Excursie GFM 2008 naar Utrecht en Noord-Holland
Himmole maalde roede af
Restauratie spinnekopmole Nijhuizum begonnen
In memoriam Wim Sjouke
De Klucht van de Molenaar komt terug …. Nu bij jouw molens?
Nijefurdse Moledei in boppeslach
Kruipaal uit de grond getrokken
Nederlandse ondernemers gaan voor schoon drinkwater
Uit de knipseldoos
Bewoonster molenaarshuisje Wijns in de prijzen
Hij draait weer
Westlandse Molendag
Wind, hout en schepen
Vakantie en molens.
Uit ons prentenkabinet
Aangeboden en Molens in Menaldumadeel beleefden goed molenjaar
Molenkalender en nieuwe molenboeken besproken
Werken met wind en water
Leven van de wind
Fryske Moletaal en Slachte marathon
Colofon

Agenda
15 maart:
16 maart:
28 maart:
29 maart :
5 april:

10 mei:
17 mei :

Friese Molenaarsdag
Westbrabantse Molendag
Voorjaarsvergadering GFM
Molenexcursie (zie de oproep verderop in dit nummer)
Jaarvergadering Ver. De Hollandsche Molen en Gilde van Vrijwillig
Molenaars, in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam
Vandaag een gezamelijke jaarvergadering van beide landelijke
molenorganisaties. Tevens uitreiking onderscheidingen en jaarprijzen
Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding
Nationale Molen- en Gemalendag
Sluiting kopij juninummer 130

Bij de foto’s op de omslag:
Bij de voorpagina:De molen bij Wanswerd genaamd De Olifant is schitterend
gerestaureerd en kan weer malen met z’n nieuwe gevlucht.
Bij de achterpagina: Bij Wolvega staat in het fraaie natuurgebied De Lindevallei de
poldermolen De Gooyer, genoemd naar de laatste molenaar die hem bediende. We
maakten deze foto in 1977 toen de oude molenaar er voor het laatst mee maalde.
Cover binnenkant: voorin molen De Gooyer bij Wolvega en achterin de korenmolen van
Wolvega op een aquarel van Leen Molendijk.

Van de redactie
In het blad Heemschut stond vorige maand een artikel over het project modernisering
monumentenwet van minister Plassterk. Hierin komen problemen rond de biotoop aan de
orde. Je restaureert op zich wel een molen tot maalvaardig monument maar aan de
voorwaarden om ook daadwerkelijk te kunnen functioneren wordt niet of nauwelijks
voldaan. Ook het ontbreken van bouwhistorisch onderzoek komt in een breder kader
naar voren. Gewetensvol restaureren is meer dan vernieuwen. Ook de zoektocht naar de
oorsprong van allerlei details worden te vaak stiefmoederlijk bedeeld. Daardoor wordt
een molen wel weer een molen, maar het blijft de vraag of het nou net wel juist die
molen was. Wordt het niet te gauw de zoveelste in een dozijn. Minister Plassterk heeft
opdracht gegeven om het monumentenstelsel te moderniseren en meer gebiedsgericht te
gaan werken. Het monument wordt de laatste tijd gelukkig ook veel meer gezien in
samenhang met de omgeving. Zo speelt het monumentenbeleid een toenemende rol in
de ruimtelijk ordening. Plassterk stelt: "Daarom wil ik dat de waarden van het
cultuurlandschap, van de stedenbouw, van de bebouwing zelf, en van bouwhistorisch
onderzoek vooraf worden vastgesteld om een van de wegingsfactoren te zijn in het
ontwerp". Kortom: Monumentenzorg kan niet alleen worden geregeld in de
monumentenwet maar moet ook in de wet ruimtelijke ordening en de bouwregelgeving
worden verankerd.
Intussen is er in Fryslân druk doorgewerkt aan het behoud van ons monumentale
molenerfgoed. Twee molens werden gecompleteerd en wel die van Finkum (Slagdyk) en
Achlum. Fantastisch vakmanschap zorgde voor realisatie van een lang gekoesterde wens.
Over volharding gesproken. Eenzelfde kan gezegd worden van de wijze waarop in
Nijefurd het herstel van de spinnekop van Nijhuzum wordt aangepakt. Ook hier was het
een zaak van lange adem en vertrouwen hebben in de goede afloop. Nog dit jaar hoopt
men hier weer draaiende wieken te hebben. Zeker draaiend, want de club
molenvrijwilligers die hier de scepter zwaait is fanatiek genoeg.
Over vrijwilligers gesproken. Het zijn niet alleen molenaars die ervoor zorgen dat we
kunnen genieten van wat molens ons te bieden hebben. Ook rondleiders,
verhalenvertellers, schrijvers en verkopers dragen hun steentje bij. In dat kader is het
goed te vernemen dat de cursus voor molenrondleider, die vorig jaar zo’n succes was, dit
jaar wordt herhaald. Verderop in dit nummer vindt u nadere bijzonderheden.
Ook nu hebben de vrijwilligers van de redactie weer veel werk verzet om ook het 129 ste
nummer te vullen met wetenswaardigheden. Tevens doen we een beroep op de lezers
om molennieuwtjes, verhalen en artikelen met de lezers te delen. Dan kunnen we ervoor
blijven zorgen dat De Utskoat rijk gevuld blijft met informatie en belevenissen op en rond
de Fryske mûnen.
Uiteraard is het op locatie het mooist. Daar beleef je de sfeer op z’n best. In dit nummer
wordt u alvast bijgepraat over de mogelijkheden om op molenreis te gaan. Zie ook de
agenda op de binnenkant van de cover. We wensen u daarbij heel veel plezier.
Namens de redactie
Gerben D. Wijnja

Efkes bijprate troch “De
Fryske Mole”
We kunnen tevreden terugzien op het afgelopen jaar.
Dit komt door het bezet zijn van de molens door
molenaars, waardoor deze meer draaien dan vorige
jaren. Hier draagt ook de goede onderhoudstoestand
van de meeste molens aan bij. Ook hadden we geen
financiële tegenvallers en is de administratie op orde.
Wensen voor het komend jaar zijn er natuurlijk ook en de belangrijkste zijn, dat bij de
evaluatie van de Brim de maximale subsidiabele kosten per molen van € 50.000,- naar €
80.000,- worden verhoogd en het drempelbedrag voor restauraties wordt verlaagd tot €
75.000,Onderhoud
De Monumentenwacht Fryslân heeft eind vorig jaar de jaarlijkse inspectie voor de
onderhoudstoestand van onze molens uitgevoerd. Op basis hiervan en de visie van de
betrokken molenaar(s) wordt binnenkort het uit te voeren onderhoud voor 2008 bepaald.
Leidend hierbij is het in 2006 opgemaakte en door de RACM ( Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) goedgekeurde Periodiek Instandhouding
Plan ( P.I.P.)voor de periode van 2007-2012. We lopen nu bij het opmaken van het P.I.P.
tegen niet voorzien onderhoud aan. Dit moet via meldingen aan de RACM kenbaar
worden gemaakt, om als subsidiabele kosten te worden aangemerkt. Een verzwaring van
de administratie en het is nog onduidelijk wat de RACM met deze meldingen doet.
Brim
In 2006 is het P.I.P. opgemaakt en ter goedkeuring aan de RACM toegestuurd. Tegen de
verkregen subsidie toezegging is op grond van andere verwachtingen bezwaar gemaakt
bij de Minister van O.C.W.. Uiteindelijk is overstemming met de RACM over ons bezwaar
verkregen. De uitkomst is, dat de subsidiabele kosten zijn verhoogd van ca. € 3 miljoen
naar ca. € 3,3 miljoen en de rijkssubsidie met ca. € 80.000,- tot ca. € 1,8 miljoen voor
de periode van zes jaar.
Voor de kostenbewaking is een systeem opgezet, waaruit ook kan worden afgelezen of er
onderhoud zal worden uitgevoerd dat niet in het PIP is opgenomen en daardoor een
melding naar de RACM moet worden gestuurd.
Wetterskip Fryslân. ( W.F.)
Wij hebben een overeenkomst met het WF voor de inzet van een groot deel van onze
molens bij extreem waterbezwaar in de polders.
Begin december vorig jaar leek deze situatie te ontstaan en kregen wij het verzoek om te
gaan malen. Het door ons hiervoor opgemaakte draaiboek is in werking gezet. Een dag
later bleek het weer dermate te zijn veranderd, dat maar een kwart van de verwachte
neerslag van ca.70 mm is gevallen. De inzet van de molens is in de vorm van een
oefening doorgezet. Dit is een goede zaak geweest, omdat er nu een aantal
onvolkomenheden in de organisatie aan het licht kwamen. De benaderde molenaars
hebben de molens laten draaien, maar hadden best wat meer water voor de schroef
willen hebben.
Uit de gemaakte evaluatie bleek dat het moeilijk is om te berekenen hoeveel m3 er per
molen wordt uitgeslagen. Doordat de toevoer naar een aantal molens door te kleine
duikers, ondiepe watergangen enz. wordt belemmerd, kan er meer water worden
uitgeslagen. Het W.F. zal bekijken of de toevoer naar de molens kan worden verbeterd.

Molens als onderdeel toeristisch product Fryslân.
In het jaarlijks overleg tussen het bestuur van DFM en de vrijwillig molenaars is dit
onderwerp aan de orde geweest. De mening van de vergadering was, dat als de molens
met gemeenschapgeld in stand worden gehouden, deze ook door deze gemeenschap
moeten kunnen worden bezocht. Vaste openingstijden zijn moeilijk te realiseren en ook
niet alle molens zijn door hun ligging makkelijk te bezoeken.
Om het bezoek te bevorderen zijn de volgende suggesties gedaan:
 De molenaar legt contact met in de buurt liggende campings, pensions, V.V.V.
enz.;
 Meedoen met plaatselijke evenementen;
 Het aanbieden door de molenaar van korte artikelen over de molen aan de
Dorpskrant en/ of Regionaal blad.
Het bestuur van DFM zal dit onderwerp in het regulier overleg met de gedeputeerde
mevr. de Vries van de provincie Fryslân inbrengen.
Restauraties
De minister van O.C.W. heeft in april 2007 de “Regeling rijkssubsidiëring wegwerken
restauratieachterstand 2007 “ open gesteld. D.F.M. heeft hiervoor de Jansmolen,
Klaailânsmole en de Wijnsermolen aangemeld. Vermoedelijk wordt juni a. s. bekend
gemaakt of deze aanvragen worden gehonoreerd.
Het aanbrengen van het gevlucht van de Olifant heeft helaas mede door de bijzondere
constructie vertraging ondervonden. De plaatsing van het demonteerbare en
gegalvaniseerde gevlucht is onder grote belangstelling van de uitgenodigde pers door
Molenbouw Jellema te Burdaard op 22 januari j.l. uitgevoerd.
Door problemen met het gevlucht van de Grote Molen te Broeksterwoude is deze
stilgezet en zal de Olifant tijdelijk als vervangende lesmolen worden gebruikt.

De aandrijving van de schroef in de molen van Slagdyk. Foto: Kees de Groot

De completering van de Slagdijkstermolen is klaar en de oplevering door Bouwbedrijf
Kolthof te Stiens heeft plaatsgevonden als u dit leest. Resultaat: een schitterende molen
in een weids landschap.

De completering van de Achlumermolen is op de plaatsing van de vijzel na klaar. Deze
kan worden geplaatst als de toegang naar de molen voldoende is opgedroogd. Dan staat
hier ook een prachtmolen, waardoor de wens van de vorige eigenaar Haye Thomas is
vervuld.
Beide molens kunnen als hulpbemaling voor Wetterskip Fryslân worden ingezet; de
molenbouwers kunnen trots zijn op het geleverde vakwerk.
Tot slot
Eind vorig jaar hebben we een paar giften gekregen. Deze zijn zeer welkom om
ongesubsidieerde kosten te kunnen betalen. DFM is door de Belastingdienst aangemerkt
als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) aangemerkt. Dit houdt in dat
schenkingen / legaten belastingvrij kunnen worden verkregen en wij zullen dit aan het
notariaat melden.
Pieter Kooistra secretaris DFM e.mail : secretaris@defryskemole.nl
Website : www.defryskemole.nl

Friese Molenaarsdag 2008
Het Gild Fryske Mounders organiseert op 15 maart 2008 de jaarlijkse Molenaarsdag.
Iedereen is vanaf 10.00 tot 16.00 uur hartelijk welkom op onderstaande molens: De
Weyert te Makkinga, een korenstellingmolen aan de Lijclamaweg, de
stellingkorenmolen Windlust te Noordwolde aan de Industriestraat, poldermolen De
Gooyer aan de Steenwijkerweg in het natuurgebied bij Wolvega, de
stellingkorenmolen Windlust te Wolvega aan de Hoofdstraat-West in dat dorp, de
poldermolen Tjongermolen aan de Tjonger en de Schoterlandseweg te Mildam en
tenslotte de achtkante stellingkorenmolen Welgelegen nabij het centrum van
Heerenveen.
Op de foto: de Tjongermolen op een archiefopname uit 1997 toen de foto gemaakt
werd tijdens de Friese Molendag.

Rondleiden op Molens
Moleneigenaren, molenaren en andere molenliefhebbers,
Wilt u graag jong en oud kennis laten maken met de wereld van de molen?
Doe dan mee aan de cursus ‘Rondleiden op Molens’. U leert in twee cursusdagen:

hoe u uw kennis over deze mooie monumenten boeiend en begrijpelijk kunt
overdragen,

hoe u de molen veilig en verrassend kunt laten zien aan bezoekers.
In het kader
van het themajaar 2007
, Jaar van de Molens,
hebben het Project Fokus
Fryslân en de werkgroep
Jaar van de Molens in
Fryslân de cursus ‘Rondleiden
op Molens’ aangeboden.
Deze cursus was een groot
succes, vandaar dat de cursus
ook in 2008 nog een keer wordt
aangeboden.
De cursus ‘Rondleiden in Molens’
wordt georganiseerd door de
Museumfederatie Fryslân, in
samenwerking met het Steunpunt
Monumentenzorg Fryslân. De
cursus vormt ook dit jaar een
onderdeel van het erfgoededucatie
project Fokus Fryslân, waarin
schoolklassen leren over verschillende
monumenten en erfgoedinstellingen in
Fryslân. In de cursus is er onder andere
aandacht voor publiek, opbouw en rode
draad van een presentatie en het rondleiden
van jongeren en schoolklassen.
De cursus zal worden gegeven op twee maandagen in juni 2008. Op locatie, in een
museum en in een molen, worden u de kneepjes van het rondleidvak bijgebracht.
Er is plaats voor 10 moleneigenaren, molenaren en andere molenvrijwilligers. Voor de
eerste 10 deelnemers wordt de cursus gratis aangeboden, als uitloper van Het Jaar van
de Molens. Als er meer belangstelling is, zal er worden getracht een volgende cursus te
organiseren, voor de normale cursusprijs van € 100,- voor 2 cursusdagen, inclusief
werkmap, koffie, thee en lunch op beide dagen.
U kunt zich inschrijven via e-mail of telefonisch bij het Steunpunt Monumentenzorg
Fryslân.
E-mail: info@monumentenzorgfryslan.nl
Telefoon: (058) 266 66 17
Contactpersoon: Marleen Pennewaard
(Vermeld graag uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bij welke molen u
rondleidt of wilt gaan rondleiden.)
De inschrijving sluit op 30 april 2008.

GILD FRYSKE MOUNDERS
Uitnodiging Openbare voorjaarsvergadering Gild
Fryske Mounders
vrijdag 28 maart 2008 om 19:30 uur
locatie De Trilker, Marsherne 2, 9013 CG Poppenwier www.detrilker.nl
Agenda
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Vaststellen en goedkeuring notulen najaarsvergadering 2008
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2007
5. Penningmeester
– Jaarverslag 2007
– Verslag kascommissie
– Aanstelling nieuwe kascommissie
6. Opleidingen
– Jaarverslag 2007
– Mededelingen uit de leermeestervergadering
– Uitreiking diploma’s aan geslaagden periode november 2007 – maart 2008
7. Bestuursverkiezing
– Herkiesbaar voor 2e termijn: Martin Bakker
8. Rondvraag
9. Sluiting huishoudelijke deel
Pauze
10. Vertoning van een exclusieve film door Jaap Kuitert uit Echtenerbrug. Vrijwillig
molenaar Jaap Kuitert is samen met zijn broer lid van een actieve filmclub. Molens
zijn uiteraard een geliefd filmonderwerp. Één van hun producties is een film over het
gieten van een bovenas. De film is begin dit jaar geheel opnieuw gemonteerd.
Exclusiviteit van de beelden is gewaarborgd; u zult ze niet tegenkomen op
YouTube.com. De fabrikant heeft Jaap namelijk toestemming gegeven om het in
nevelen gehulde en spectaculaire gietproces te filmen, op voorwaarde dat het
filmmateriaal uitsluitend door Jaap persoonlijk wordt vertoond! Duur: circa 20 min. Als
afsluiting heeft Jaap een aantal recente, korte films bij zich, waarin verschillende
Friese molens in bedrijf zijn te zien.
NB:

Voorin de zaal is een plek waar u molengerelateerde artikelen kunt uitstallen, welke u
in de pauze aan belangstellenden (te koop) kunt aanbieden.

We nodigen u, uw partner en andere belangstellenden van harte uit!
Bestuur Gild Fryske Mounders
www.molenaarworden.nl

Notulen algemene ledenvergadering 2 november 2007
Afbericht van genodigden:
Afwezige leden met kennisgeving:
Aanwezig:

Mevrouw Jannewietske de Vries, Gedeputeerde
van Cultuur, Provinsje Fryslân
Bauke Bos, Jan Coppens, Cees Notenboom,
Durk Posthumus Jr. en Jan Stoel.
89 personen, inclusief voltallig bestuur GFM

1

Welkom door de voorzitter, in het bijzonder aan dhr. Lourens Sierkstra, die de
diploma’s vanavond zal uitreiken en aan de 15 geslaagden en aan hun vele
meegereisde familieleden. Ook speciaal welkom aan dhr. Minte de Jong, voorzitter van
de afdeling Friesland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars en aan dhr. L.J. Zwierstra,
voorzitter van stichting De Fryske Mole.
Gememoreerd wordt aan het overlijden van dhr. Rinus Heijstek, molenaar op Ameland.

2

Notulen van 30 maart 2007 worden zonder wijzigingen aangenomen.

3

Mededelingen
 Toelichting op de agenda. Voorafgaand aan de diploma-uitreiking wordt een
inleidende presentatie gehouden. De diploma-uitreiking vindt vervolgens in twee
delen plaats: voor en na de pauze.
 De Werkgroep Friese Molendag vraagt nieuwe werkgroepleden. Belangstellenden
wordt gevraagd zich te melden bij het bestuur.
 Op woensdag 31 oktober organiseerde dhr. Johan Cnossen een workshop over
Brandpreventie en Sprinklers. Het was een leerzame avond, waaraan 14 personen
deelnamen. Dank aan Johan voor de zorgvuldige voorbereiding (o.a. het maken
van een powerpointpresentatie) en het leiden van de workshop.
 Bestuur GFM heeft in de afgelopen periode de navolgende activiteiten bijgewoond:
i. Openingsmanifestatie Jaar van de Molens Fryslân op 12 mei te Dokkum
ii. 60 jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Posthumus-Fokkema te Húns op 29
mei.
iii. Viering 150 jaar molen De Hersteller te Sintjohannesga op 7 september
iv. Slotmanifestatie Jaar van de Molens op 24 oktober te Sexbierum
 Voorin de zaal kunnen molengerelateerde zaken worden uitgestald, welke men in
de pauze (te koop) kan aanbieden.
 Huishoudelijke mededelingen inzake de consumpties.

4

Financiën
De penningmeester doet verslag over de financiën over het jaar 2007 en geeft een
toelichting op de begroting 2008. Er wordt gedacht om een laptop aan te schaffen. De
reden is dat dit de werkzaamheden vereenvoudigt, maar deze is ook te gebruiken bij
presentaties op ledenvergaderingen. Bij wisseling bestuursleden is de overdracht van
de gegevens veel eenvoudiger.
Vraag: Om De Utskoat mogelijkerwijs wat goedkoper te maken is de vraag of leden
adverteerders willen aanbrengen bij de redactie.
 Ook wordt door de penningmeester gevraagd om de contributie op tijd te betalen en
een automatische overboeking heeft hierbij de voorkeur: dat is voor het GFM
aanmerkelijk goedkoper.
 De penningmeester merkt verder op, dat de WA+ verzekering een extra is. De
leden die steeds deze verzekering hebben afgesloten krijgen een acceptgiro om de
premie over te maken. De leden die alsnog een WA plus verzekering willen
afsluiten, zullen dat bij de penningmeester moeten aanvragen. Deze verzekering
moet dus apart worden afgesloten.




De reguliere WA verzekering zit in de jaarlijkse contributie. Dus dit geeft ook het
belang hiervan aan.
Examengeld is in 2008 verhoogd naar 40 euro.

5

Opleiding
 In periode april tot en met oktober 2007 zijn 15 examens afgenomen; dit leverde 15
geslaagden op. Per 1 november zijn er 33 leerlingen in opleiding. In de laatste
periode van dit jaar worden nog 5 examens afgenomen.
 Het bestuur heeft dhr. Jaap van Driel en dhr. Job Koehoorn benoemd tot
examinator. Uitbreiding was nodig vanwege de positieve ontwikkelingen. Het GFM
beschikt nu over 6 examinatoren. Naast de twee genoemde personen zijn dit: dhrn.
Johan Cnossen, Gert Klijnstra, Lourens Sierkstra en Yolt IJzerman.

6

GFM wervingsactie 2007
 In het kader van het Jaar van de Molens heeft het GFM op 22 september een
openbare lesdag georganiseerd op 11 lesmolens o.l.v. haar 11 leermeesters.
 De Friese media hebben veel aandacht aan deze actie besteed, waarbij de inhoud
en de noodzaak van het werk van het GFM goed werden belicht.
 13 belangstellenden hebben zich opgegeven voor de aansluitende serie van 3
proeflessen.
 Resultaat van de actie is heel positief, al was de opkomst op de verschillende
lesmolens wel zeer wisselend.
 De organisatie was in handen van Ruurd Jakob Nauta, Lidwien Rietveld en Frank
Terpstra. Frank bedankt Lidwien en Ruurd Jakob voor het organiseren van de actie
en overhandigt hen een fraaie bos bloemen.

7

Rondvraag
 Martin de Jong meldt dat op 25 november de eerste Nijefurdse molendag zal
plaatsvinden.
 Jaap Tiedema meldt dat de jaarlijkse busexcursie op 29 maart 2008 staat gepland.
 Dhr. B. Weber stelt een vraag over een lesboek en wordt hiervoor verwezen naar
de opleidingscommissaris.

8a

Inleiding diploma-uitreiking door Frank Terpstra over het Gild Fryske Mounders,
ondersteund door een fotopresentatie. De visie en de activiteiten van het GFM worden
in beeld en woord nader belicht.

8b

De diploma-uitreiking vond plaats in twee delen, welke werden gescheiden door de
pauze. De diploma’s werden uitgereikt door erelid en examinator van het GFM èn
molenaar op molen De Onderneming te Witmarsum, dhr. Lourens Sierkstra. Iedere
geslaagde werd persoonlijk toegesproken door zijn leermeester. De volgende
leermeesters met hun geslaagden verschenen op het toneel:
 Sjerp de Jong met de geslaagden:
Thom van Hijum en Albert Wester
 Simon Jellema met de geslaagden:
Anne Schoustra, Anne Baarda en Rinze
Sijbesma
 Rolf Dijkema met de geslaagden:
Goffe Westra en Frits Bloem
 Jaap Tiedema met de geslaagden:
Gert Veldkamp, Henk Brandsma, Martin de
Jong en Frans Venema
 Wil Heijck met de geslaagden:
Eelke Rijpkema en Hans Suyling
 Dick Sandberg met de geslaagde:
Piet Andela
 Durk Piersma met de geslaagde:
Barend Kuiken

Na afloop van de avond wenst de voorzitter iedereen wel thuis.

Jaarverslag Gild Fryske Mounders 2007
Het Jaar van de Molens heeft het molenerfgoed èn de molenaars veel publiciteit opgeleverd.
Leermeester Cees Notenboom beet samen met zijn team op 4 januari landelijk het spits af.
In Piet’s weerbericht op SBS6 brachten zij vanaf lesmolen ’t Lam de GFM-opleiding in beeld.
Kalenderjaar 2007 kan voor het Gild Fryske Mounders als zeer geslaagd worden
gekenmerkt. In 2007 zijn 20 examens afgenomen en zijn 19 mounders geslaagd! Om de
voornoemde statistieken te hebben kunnen vaststellen, hebben de examinatoren in 2007
uiteraard extra veel uren en ritjes door de provincie moeten maken. Het formidabele resultaat
van de molenaarsopleiding is de vrucht van de continue inspanningen van enthousiaste
cursisten, onze leermeesters en alle andere vrijwilligers van het GFM gedurende de
afgelopen jaren.
Chronologisch overzicht van de activiteiten van het GFM:










De Friese Molenaarsdag, georganiseerd door Jet Sandberg, vond plaats op 17
maart op een vijftal molens in en rond Stiens en trok ook dit jaar weer veel
molenaars uit andere provincies.
De voorjaarsvergadering op 30 maart bood na de pauze een boeiende lezing
van bouwhistoricus en restauratiebouwkundige Dick Zweers uit Bergeijk.
Wijzigingen bestuurssamenstelling: Lidwien Rietveld trad af; Frans Venema trad
toe. Frank Terpstra en Piet de Vries stelden zich herkiesbaar en werden
herkozen voor de tweede termijn. Martin Bakker nam de functie van
opleidingscommissaris over.
De jaarlijkse busexcursie, georganiseerd door Jaap Tiedema en Ruurd Jakob
Nauta, leidde op 31 maart naar wind- en watergedreven molens in Limburg en
Noord-Brabant.
In juni vonden twee avondexcursies plaats, waarbij de molens te Molkwerum
(windmotor), Koudum (De Vlijt), Wijns (Wijnsermolen) en Wânswert (Victor)
werden bezocht.
In het kader van het Jaar van de Molens organiseerde het GFM een
wervingsactie in de vorm van een openbare lesdag op 22 september. Het
“draaiboek” van de wervingsactie van 2005 diende als basis. Financiële
ondersteuning is verkregen uit het budget van de werkgroep Fryslân Jaar van
de Molens 2007. Alle 11 leermeesters waren gastheer op hun eigen lesmolen.
De regionale en lokale media hebben veel aandacht aan de actie besteed. 13
belangstellenden namen deel aan de aansluitende serie van drie proeflessen.
De organisatie was in handen van Ruurd Jakob Nauta, Lidwien Rietveld en
Frank Terpstra.
Op 31 oktober verzorgde brandweerdeskundige en molenaar Johan Cnossen
de interessante workshop Brandpreventie en Sprinklers, waaraan 14 leden en
belangstellenden deelnamen.
De feestelijke en drukbezochte najaarsvergadering op 2 november stond geheel
in het teken van de 15 leden die in de periode april tot en met oktober slaagden.
Zij namen het diploma Molenaar in ontvangst uit de handen van erelid en
examinator van het GFM, Lourens Sierkstra.

Overig:Jaap van Driel en Job Koehoorn zijn door het bestuur op 13 september benoemd tot
examinator, waarmee het aantal examinatoren 6 bedraagt. In maart en in november vond
periodiek overleg plaats over actuele zaken tussen bestuur Stichting De Fryske Mole en
bestuur GFM. Tot slot mag niet onvermeld blijven, dat gedurende dit bijzondere jaar veel
leden van het GFM meewerkten en deelnamen aan de vele molenmanifestaties en
activiteiten, die in het kader van het Jaar van de Molens 2007 plaatselijk, provinciaal en
landelijk plaatsvonden.

Avondexcursies Gild Fryske Mounders 2008
De avondexcursies hebben dit jaar beide een thema.
Thema 1: Muontsen in de Greidhoeke
Het onderwerp van de eerste avond is aangedragen door Ruurd Jakob Nauta van de
Rispensermolen. De Friese Greidhoeke telde in de 19 de eeuw honderden boerenmolens.
Bijkans elke boerderij had zijn eigen polder en dus ook particuliere molentje. Er stonden
vele spinnekoppen, maar het wemelde er ook van de muontsen. Juist de muonts is zeer
zeldzaam en in de Greidhoeke staan er nog drie redelijk bij elkaar in de buurt. Zij vormen
de reisdoelen van de eerste avond. Ruurd Jakob en ondergetekende vroegen zich af
welke molens we nu eigenlijk als muonts betitelen en welke niet? Is daar een stelregel
voor? Vaak wordt als maatstaf een maximum vlucht van 16,5 meter genoemd. Een ander
uitgangspunt kan zijn: de molen werd vroeger bediend door de boerenknecht en had
geen eigen molenaar. In dat geval is de Balkendsterpoldermolen te Oude Leije (vlucht
12,64 meter) weer uitzonderlijk, want daar woonde de molenaar vroeger naast. Een
ander veel voorkomend kenmerk van de muonts is het met hout beklede achtkant. Anton
Sipman beschrijft zo ook een aantal in zijn standaardwerk “Molenbouw”. De
Rispensermolen (maar ook de Balkendsterpoldermolen) is weer een uitzondering als je
zou stellen dat een muonts altijd met hout is bekleed. Wie kan op deze avond uitsluitsel
geven, wat we nu verstaan onder een muonts?
Thema 2: Koren- en pelmolens in noordoost Friesland
In de noordoostelijke kuststreek van Friesland stonden in de 19 de eeuw, net als in het
noorden van de provincie Groningen, veel kapitale koren- en pelmolens. Zorgvuldig
gebouwde en compleet ingerichte achtkante bovenkruiers, niet zelden op zeer hoge voet.
Ropta te Metslawier geldt als de meest gaaf geconserveerde molen van dit specifieke
streektype. Op een avondexcursie in 2005 bezochten we deze molen in combinatie met
koren- en pelmolen De Hoop te Holwerd. Dit jaar bezoeken we twee andere interessante
exemplaren in dit weidse gebied.
Het programma
Thema-avond Muontsen in de Greidhoeke op woensdag 18 juni 2008
van 19.30 uur tot circa 21.30 uur zijn voor u geopend:
 De Edensermolen Iens (Edens) Pieter Breeuwsma
 Langwert Winsum
Dick Sandberg
 De Rispensermolen Easterein Ruurd Jakob Nauta
NB: Parkeren langs de N359 bij muonts Langwert is nadrukkelijk voor eigen risico! Op de
kruising bij Winsum is een carpoolplaats.
Thema-avond Koren- en pelmolens in noordoost Friesland op dinsdag 24 juni
2008
van 19.30 uur tot circa 21.30 uur zijn voor u geopend:
 De Eendracht Anjum
Jan Wüst en Henk Kingma
 De Hond Paesens
Cees Teeuwisse en Huub van der Meeren
De molens
De Edensermolen is een prachtig geconserveerde en goed gerestaureerde muonts. Hij
toont als geen ander exemplaar dat dit geen minderwaardige speelmolens waren, maar
volwaardige molens met alles erop en eraan. Wel is alles op kleinere schaal uitgevoerd
als je ‘volwassen’ achtkante bovenkruiers gewend bent. Molenaar Pieter Breeuwsma
draait normaal gesproken ook op de Aylvapoldermolen bij Burgwerd, maar zal ons

vanavond - één voor één, dat wel! - rondleiden in en rond de Edensermolen. De molen
staat ook zeer fraai nabij de boerderij waartoe hij vroeger behoorde.
De muonts Langwert staat zeer herkenbaar aan de provinciale weg Leeuwarden –
Bolsward. De molen is een bezoekje zeker waard, maar let zoals gemeld goed op waar je
gaat parkeren. Molenaar en leermeester van het GFM Dick Sandberg is van meerdere
markten thuis. Hij bedient naast deze muonts de windmotor Greate Wierum bij
Lutkewierum en is leermeester op koren- en pelmolen De Onderneming te Witmarsum.
De Rispensermolen nabij Easterein heeft in tegenstelling tot de beide andere muontsen
een rietgedekt achtkant. Zeer interessant en uniek in deze molen is het bord met daarop
een gedicht. Het bord is in 1821 tegelijkertijd met de molen gemaakt en is ook door de
molenmaker die de molen bouwde, Arjen Gerbens Timmenga, gemaakt. In geen enkele
andere molen is een vergelijkbaar bord aanwezig. Ruurd Jakob Nauta heeft de website
http://www.geocities.com/rispensermolen van deze molen gemaakt.
Koren- en pelmolen De Hond in Paesens krijgt momenteel (we schrijven begin 2008)
een nieuw gevlucht, maar zal in juni weer compleet zijn. Molenaar Cees Teeuwisse woont
direct naast de molen. Voorheen is hij molenaar geweest op molen De Vier Winden te
Monster (Zuid-Holland). Deze molen is onder ‘prikborders’ nu vooral bekend door de vele
verhalen van de jeugdige molenvriend Tobias de Kok, alias muldertje.
Molen De Eendracht in Anjum huisvest in de hoge gemetselde onderbouw een
molenmuseum. Er staan ook enkele prachtige molenmodellen opgesteld. Molenaars Henk
Kingma en Jan Wüst weten veel te vertellen over bijzondere bouwhistorische kenmerken
van deze molen en gelijksoortige molens in de omgeving. Bij de niet zo vaak
voorkomende achternaam Wüst denk je tegenwoordig aan schaatsen. Jan is dan ook een
oom van schaatster Ireen Wüst.

De molenaars van de Anjumer molen: Jan Wüst en henk Kingma (foto Gerben D. Wijnja)

De gastgevende molenaars en het GFM nodigen u en uw aanhang van harte uit!
Frank Terpstra

Excursie GFM 2008 naar Utrecht en Noord-Holland
Ook dit jaar 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 lijstje. Korenmolens en
poldermolens zullen op het programma staan. Al met al wordt het een zeer
gevarieerde excursie. Wéderom 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 (zie foto van Harmannus Noot)
in het prachtige stadje Woerden te bezichtigen
zijn. Naast de korenmolen van Woerden zullen ook
korenmolens in Weesp en Wilnis worden bezocht.
De karakteristieke molen te Wilnis is een
grondzeiler uit 1823. De Vriendschap te Weesp
staat samen met zijn buurman De Eendragt (een
voormalige houtzaagmolen) aan de pittoreske
Vecht. De Vriendschap is nog professioneel in
gebruik als korenmolen. 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. De tweede poldermolen die wij zullen
bezoeken is de Loenderveens molen te Loenen aan de Vecht. Het is een achtkante
grondzeiler, die stamt uit 1652. Onze provinciegenoot J. van Bergeijk is de molenaar op
deze poldermolen.


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 excursie-gangers. 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

Himmole maalde
roede af

De bekende Himmole heeft zaterdag 12 januari een roede afgeworpen. Op het
bekende molenprikbord plaatste Bauke Bos het volgende stukje met
goedkeuren van de vrijwillig molenaar:
Vanmorgen half elf is hij begonnen te draaien met vier volle zeilen en zo rond elf uur
knapte een end van de binnenroede en toen het overgebleven end boven was, knapte dit
ook. Het bleek dat de roede in de askop finaal was afgebroken. Men wist dat de roede in
een niet al te beste staat was, maar onlangs was hem verzekerd dat hij er nog wel mee
kon draaien. Voor komend jaar stond er dan ook groot onderhoud gepland. De molenaar
valt dus niets te verwijten. Gelukkig is hij ongedeerd gebleven.Het is nu te hopen dat de
molen snel wordt verplaatst en hersteld, want deze molen verdient een beter plekje.
Inmiddels is de molenaar Anne Baarda met een getuigeverslag gekomen:

Als molenaar van de Himmolen ben ik wel even geschrokken inderdaad, gelukkig is de
schade alleen bij de binnenroede gebleven. Opeens toen ik achter de molen stond hoorde
ik een doffe dreun en werd end nr 1 netjes tegen de molen geplaatst en zag op datzelfde
moment end nr 3 met een sierlijke boog de sloot in vliegen. Moest eerst wel even draven
want ik zag end nr 3 vliegen maar wist eerst nog niet waar ie terecht zou komen. De
roede is 25 jaar oud en is van bilinga gemaakt, een erg warrige houtsoort. De breuk is
ook maar 5 centimeter lang (het lijkt net of de roede is doorgezaagd)…… Kortom en hele
belevenis......!!

Demontage door Hugo Landman, Harry de Hoog en Freek van Zanden van Bouw’75 en
met hulp van Wiebe Castelein van de molenstichting Nijefurd.

Restauratie spinnekopmole Nijhuizum begonnen
Op maandag 12 november is de ondertoren van de spinnekopmole in Nijhuizum
gedemonteerd. Hiermee is de restauratie / reconstructie van een unieke
spinnekopmole van start gegaan.
De achtkantige spinnekopmole van de Munnikeburenpolder is al vermeld op de
kadastrale kaarten van 1832. De molen was tot circa 1935 als windmolen in gebruik. Er
werd toen een dieselmotor geplaatst voor het aandrijven van de vijzel en het bovenhuis
en het wiekenkruis werden verwijderd. Het achtkante onderhuis werd verhoogd met een
puntvormig dakje. Vermoedelijk in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de
vijzelbak vernieuwd in beton en de nieuwe vijzel werd voorzien van een elektromotor. Zo
bleef de molen als gemaal in bedrijf, tot rond 1995 een nieuw gemaal zuidelijker dan de
molen werd opgericht. Het polderpeil werd hierbij ook drastisch verlaagd tot 2,10 mtr -/NAP.
De waterlopen rond de molen zijn zeer bijzonder. De toevoersloot naar de molen en de
afvoer richting de boezem lopen langs de molen in plaats van hier direct naar toe. De
huidige vijzel ligt dan ook diagonaal naar de boezem gericht. Dit is duidelijk te herkennen
als men met Google-Earth inzoomt op de molen. Deze watergangen duiden erop dat de
molen niet als vijzelmolen, maar als schepradmolen is gebouwd.

Vanaf 1500 treffen we poldermolens aan in Friesland. Gezien de kleine en ondiepe
polders zullen dat vrijwel alleen maar schepradpoldermolens zijn geweest. In de 18 e
eeuw begon de ombouw van schepradmolens naar vijzelmolens. Ook zullen de in die tijd
nieuw gebouwde molens vrijwel zeker gelijk met vijzels zijn uitgerust. De vijzel had een
hoger rendement en was tevens instaat om het polderwater dieper uit te malen. Ook had
een vijzelmolen veel minder last van hoog boezemwater.
Bij een telling in de Napoleontische tijde werden in Friesland 2445 watermolens
aangetroffen. Twee-derde hiervan bestond uit vijzelmolens. Rond 1900 bestond de
schepradmolen vrijwel niet meer in Friesland.
Gezien het bovenstaande en sporen uit de ondertoren kan de spinnekopmole van de
Munnikeburenpolder zeer waarschijnlijk 18e eeuws gedateerd worden. In de ondertoren
zijn nog sporen zichtbaar van het schepradmolen verleden. Er zijn tegen het tafelement
steunen voor de donsbalk van het scheprad aangebracht. Tevens zijn hier extra
funderingsklippen aangebracht. De ondertoren heeft dus nog in de schepradtijd
gefunctioneerd.
De ondertoren van de Nijhuizumer spinnekopmole is achtkantig uitgevoerd in
grenenhout. De ondertoren van Franeker en Duivenhok zijn van eiken, terwijl die van
Doris Mooltsje ook van grenen hout is. Achtkante spinnekopmolens kwamen vroeger in
Friesland vaker voor, maar de molens met een vierkante ondertoren waren echter veruit
in de meerderheid. De wens tot een minder gestapelde wiekenkruis kan meegespeeld
hebben bij de keuze voor een achtkante ondertoren. Het gevlucht draait nu veel
gemakkelijker vrij van de hoeken.
Aan de constructie van de ondertoren is af te leiden dat de molen oorspronkelijk niet met
hout of dakpannen bekleed was, maar met riet. De aanwezigheid van drie veldstijlen per
veld en bij de demontage zichtbaar komen van de spijkers van de rietlatten en de
duidelijke afdruk van de rietlatten, bewijzen dat er oorspronkelijk riet op de ondertoren
zat. Dit komt nu alleen nog voor bij de herbouwde spinnekopmolen in de Weerribben. Er
zijn nog enkele foto’s bekend van spinnekopmolens met een rietgedekte ondertoren.
Voorbeelden zijn de Kramersmolen in Hartwerd, gesloopt omstreeks 1955 en een foto
van de spinnekopmole in Lutkewierum. Ook de ondertorens van Duivenhok en Doris
Mooltsje zijn ooit met riet gedekt geweest, wat ook aan de oude ondertorens zichtbaar is.
Tijdens de opening van Ybema’s mole, op 26 september 2003, is de ondertoren van de
voormalige spinnekopmole van de Munnikeburenpolder in eigendom overgegaan van het
Wetterskip naar de Molenstichting Nijefurd. De akte is op het erf van Ybema’s mole
gepasseerd. Hierna zijn de plannen voor restauratie / reconstructie gemaakt. Gijs van
Reeuwijk van de Rijksdienst van Monumentenzorg heeft het bestek en tekenwerk
gemaakt. In 2006 werd de monumentenvergunning verleend. Hierna is de molenstichting
begonnen met het binnenhalen van subsidies. Op 20 december 2006 werd een grote slag
gemaakt. De subsidie- aanvraag in het kader van de Rijkssubsidiëring Werkwerken
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vervangen van enkele duikers in de polder door grotere en het verbreden van de
toevoersloten.
De spinnekopmole krijgt een vlucht van 13,25 meter. De ondertoren wordt dus met riet
gedekt en de molen krijgt geen spruit en schoren. Het was de bedoeling om een
opgeslagen bovenbonkelaar van de spinnekopmole van de Klompenpleats te Nijhuizum te
gebruiken. (zie de oude foto op de vorige pagina – coll. W.D. Hengst) Deze bleek echter
te klein voor de molen. Enkele onderdelen van de molen van de Klompenpleats moesten
tijdens de afbraak van de molen opgeslagen worden in de boerderij van de eigenaar,
daar deze nog vrij nieuw en kostbaar waren om weg te gooien. Daar de opvoerhoogte
vrij groot is kan de molen helaas niet weer met een scheprad uitgevoerd worden. De
molen krijgt weer een functie in de hulpbemaling. Al met al krijgt de molenstichting
Nijefurd er weer een unieke molen bij.

Aanbrengen veldstijlen door Hugo Landman.

Het werk wordt uitgevoerd door restauratie- en molenmakersbedrijf Bouw ’75 te
Workum. De molenbouwers Hugo Landman, Harry de Hoog en Freek van Zanden leven
zich al helemaal uit op dit project. De ondertoren wordt eerst gerestaureerd, hiernaar
worden de diverse andere onderdelen gemaakt en in de zomermaanden zal de molen
weer op zijn oude plaats opgebouwd worden.
Jaap Tiedema
Greonterp, 5 febr. 2008
Met dank aan
Hugo Landman (foto’s).
Gijs van Reeuwijk (deel bestek letterlijk overgenomen).
Willem D. Hengst (oude foto molen Klompepleats)

In memoriam Wim Sjouke

Wim vertelt en boeit z’n publiek

Oud vrijwillig molenaar en leermeester Wim Sjouke uit Makkinga is op 14 november 2007
plotseling overleden.
Ons molenleven begon in 1978. In Makkinga werd een informatieavond belegd door
plaatselijk belang over het vrijwillig molenaarsschap. De gemeente was eventueel bereid
te investeren in de restauratie van de molen van Makkinga, op voorwaarde dat “het
dorp” er dan later ook goed op zou passen. Verantwoordelijkheid dragen heet dat. Nou,
dat was Wim wel gewend als vlieger op zo’n grote DC10 bij de KLM. In het dorp werd hij
regelmatig aangeduid als de vliegenier. Geheid kwam dat dan op een reactie van zijn
kant te staan: “ik ben geen vliegenier; een vliegenier is iemand die vliegen houdt, ik ben
vlieger”.
In de barre winter van 1979 begonnen we aan de molenaarscursus op Penninga’s Molen,
verzorgd door Gerben Wijnja. Na de afronding van de cursus bleven we nog een heel
aantal jaren actief op deze lesmolen omdat pas in 1984 gestart werd met de eerste
restauratie van korenmolen de Weyert. En daar was het Wim om te doen. Zich inzetten
voor de molen van Makkinga, het trotse bezit van het dorp. Andere molens vond hij ook
wel interessant, maar alles viel in het niet bij Makkinga. Hij beleefde daar veel plezier
aan en wilde dat plezier ook graag delen met anderen. Reden om bij het bestuur van het
Gild te vragen om toegelaten te worden tot het leermeesterschap. Hij wilde dat niet
alleen, want dat zou te veel verplichtend worden. Hij wilde dat alleen als we het samen
zouden doen. Ik ging akkoord, onder voorwaarde dat Wim de leermeesters
vergaderingen zou bezoeken en ik daarvan vrijgesteld zou zijn. Zo is het ook gegaan. Het
lesprogramma stemden we regelmatig af, zodat de lesstof goed aan bod zou komen. Het
weer was zijn onderdeel. Uit hoofde van zijn beroep wist hij er alles van en hij kon het
ook altijd zo goed uitleggen. Door de jaren heen zijn heel wat vrijwilligers door hem
opgeleid om op een verantwoorde manier de molen te kunnen bedienen. Uitgangspunt
was en bleef altijd dat ook voor de leerlingen er plezier aan moest worden beleefd. Niet
te dogmatisch verplicht elke week naar de molen. Wel regelmatig, met inzet en
verantwoordelijkheidsbesef. Een uitgangspunt waar we ons heel goed in konden vinden.
Uiteraard hebben zijn opvolgers het droeve feit met molentaal wereldkundig gemaakt.
Een gebaar van respect voor de man waaraan de molenwereld, in het bijzonder
Makkinga, veel te danken heeft.
Pieter Bouma

In memoriam Wim Sjouke
Op 13 november 2007 kwam er plotseling een einde aan het werkzame leven van Wim
Sjouke. Vanaf zijn opleiding op Penninga's molen mocht ik een eindje met hem oplopen.
Dat begon al voor juni 1980 want toen deed hij examen en slaagde. Van die tijd af, maar
eigenlijk al daarvoor zette hij zich met de groep Makkinga in voor molen de Weijert.
Vaak mocht ik hem daar nog ontmoeten, ook zijn vrouw Truus was als vrijwilligster van
de partij.
Wim was een prettige en kundige collega, hij had veel vrienden en die zullen hem
allemaal missen. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar mevrouw Sjouke en hun
kinderen en kleinkinderen.
Ane Dijkstra, Deelsmolen Vegelinsoord.

De Klucht van de Molenaar komt terug…..nu bij jouw molen?

Wegens groot succes reist Theatergroep De Kale ook komende zomer weer door het land
met De Klucht van de Molenaar, het hilarische toneelstuk van G.A. Bredero over een
molenaar in de 17e eeuw, die het niet zo nauw neemt met de huwelijkstrouw. De
scabreuze grappen gingen er bij het volk van de Gouden Eeuw in als een pot goud
schuimend bier en blijken het ook anno 2008 nog steeds verrassend goed te doen. In
juni 2007 speelden ze bijvoorbeeld met veel succes 7 openlucht voorstellingen bij molen
Welgelegen in Heerenveen. In De Klucht van de Molenaar vertelt Bredero het verhaal van
een mooie, getrouwde vrouw uit de betere sociale klasse van Leiden. Ze heeft de
trekschuit gemist, vindt de poort van Amsterdam gesloten en zoekt onderdak voor de
nacht. Op haar zoektocht belandt ze bij molenaar Piet en zijn vrouw, Aaltje Melis. In en
rond hun molen speelt het verhaal zich af.Theatergroep De Kale speelt de klucht in de
oorspronkelijke, bloemrijke taal van de 17 e eeuw. De aarzeling dat een stuk waarin
Oudhollands gesproken wordt onverstaanbaar is, blijkt absoluut niet waar. De grappen
worden leuker en het toch wel eenvoudige verhaal wordt er juist boeiender en aparter
door. De nieuwe tournee staat gepland voor de maanden juni en september 2008.
Theatergroep De Kale is daarom op zoek naar geschikte locaties. De voorstelling duurt
ongeveer 1 uur. Belangstellenden die de voorstelling op hun locatie willen huisvesten,
kunnen
zich,
voor
nadere
informatie,
wenden
tot
het
e-mail
adres:
theatergroepdekale@xs4all.nl of bellen met 0345 68 23 45 of 06 21 55 63 82
(Foto’s Piet Jansen)
tekst: Geurt van de weg.

Nijefurdse moledei – in boppeslach

It like my wat oer – entoesjast , en ik hie sa myn twifels : neist de Nasjonale en de
Fryske ek noch in Nijefurdse Moledei organisearje , en dat ek nochris ein novimber ….
soest dan wier noch besikers krije ? De Nijefurdsters gongen der lykwols hielendal foar ,
en mei grut súkses .
25 novimber – rûch waar , dikke buien , kâld , en dan dochs mar leafst 500 minsken om
e’ doarren !! Mûnders út it hiele lân kamen der op of; de publikaasje tam-tam hie prima
wurke . En yn alle regionale blêden hie in stikje stien , ek dat brocht flink wat minsken
nei de mûnen . Hja draaiden allegearre , en de measte besikers ( w.û. de boargemaster )
makken der in wiere mûnetocht fan. Dat der by eltse mûne wat te krijen wie rekke al gau
bekind : der wie kofje mei koeke op ‘e Nijlanner dêr ’t Jaap en Anne draaiden , men koe
pankoeken en /of moal keapje by Martin ( mei frou en dochters ) op ‘e Vlijt . By Harm op
‘e Skarmûne ( in wynmotor ) waard Beerenburch skonken , en by de tjasker fan It
Heidenskip hie Jan soarge foar flaubyt yn de foarm fan blokjes tsiis . By Gert op Ybema’s
mole koe men skûlje tsjin de hagelbuien, sels al moast de mûnder dan sels mar bûten
bliuwe om’t it mooltsje propfol minken siet … En op de Snip ? Dêr siet Henk en dy syn
frou hie snert ( dat al gau wie dat ‘’de snertfrou’’, ta grut fertriet fan Henk , want dat is
hja seker net !! ). Mei har auto waard it hite , hearlike sop , dat nei sizzen moai fol fleis
siet , by de mûnders brocht . Dat dy dat tige nedich wiene bewiist in opmerking fan Jan
Stoel wol : hy wie der by dy tjasker wol sa ferklomme , dat er de jûns op bêd net wer
waarm wurde koe ( en krekt no siet syn frou yn de nachttsjinst ...)
It wie wier in tige slagge dei ! Op it Skar bygelyks hiene se noch nea safolle minsken hjir
by elkoar sjoen . En ek by de wynmotor by Koudum wie it topdrokte ( sjoch ek it stikje
fan Hans ) . Dat dit barren krijt grif in fêst plakje yn it moledagenprogram!
út namme fan de Nijefurdsters: Hiltje Feenstra (mei in foto fan Kees Vanger)

Kruipaal uit de grond getrokken
Bij
het
mooie
lenteweer in februari
wordt er weer hard
gewerkt
aan
de
opleidingen op de
lesmolens. 2007 was
het een succesvol
Jaar van de Molens,
waar binnen het Gild
19
leerlingen
het
felbegeerde diploma
"Molenaar"
kregen.
In 2008 zijn er al
nieuwe
leerlingen
bezig
met
hun
lessen. Daar zitten
ook al krachtige en
ijverige
leerlingen
bij, zoals hier op de
Victor te Wânswert. Bij het kruien werd een (al verrotte) kruipaal uit de grond getrokken.
Onnodig te zeggen dan ook bij de krachttraining (fitnes) deze leerlingen hun mannetje
staan.
Aantekenen van de lessen. Alle wetenswaardigheden tijdens de lessen worden ijverig
aangetekend in de maalboekjes. Naast het geleerde van de theorie worden de voortgang
in de vaardigheden vermeld. Ook de weergesteldheid en zeilvoering worden
bijgeschreven.
Een leerling kan
aan het einde
van de opleiding
soms wel vijf
boekjes hebben.
Na de lessen
worden
zoals
hier op de Victor
te Wânswert de
boekjes volledig
ingevuld:
"de
bledside
moat
blau wêze". Op
de foto van links
naar
rechts:
Stefan Teeling,
Haryt Dijkman
en
Jelmer
Talsma.
Sjerp de Jong

Molen ‘De Rot’ weer terug?
De Stichting Molen De Rot i.o. wil onderzoeken of herbouw van standerdmolen
‘De Rot’ in Rottevalle haalbaar is. Dit molentype is geheel in Fryslân verdwenen.
De molen van Rottevalle was ooit de laatste vertegenwoordiger in onze
provincie.
Deze korenmolen stond sinds de tweede helft van de 17e eeuw aan de Lits, aan het
Mounein. Er waren ooit plannen om deze ‘open standerdmolen’ naar Leeuwarden te
verplaatsen. Dit is niet gebeurd omdat hij op 6 november 1921 tijdens een storm
bezweek. Molen ‘De Rot’ weer terug?
De oorspronkelijke plaats is
niet geschikt voor herbouw
van de molen omdat deze
onvoldoende bereikbaar is
voor
publiek.Tussen
de
stichting en gemeente is
overeenstemming over de
plek waar deze molen wel
zou kunnen herrijzen: een
gedeelte
van
het
parkeerterrein
bij
de
opberghaven
aan
de
Litszijde. Als de ruimtelijke
ordeningsprocedure
is
afgerond
en
een
bouwvergunning
is
verleend,
zorgt
de
gemeente voor het bouwrijp
maken.

Foto: collectie GDW

De stichting in oprichting gaat nu eerst bezig met de financiering van het project door
acties, subsidieverzoeken, sponsoring, enz. Men heeft goede hoop, omdat het om een
cultuurhistorisch waardevol project gaat, waarin ook een stuk geschiedenis van
Rottevalle is verwerkt: interessant voor Rottevalle zelf en interessant voor toeristen.
De herbouw van een graanmolen in Rottevalle valt niet bij alle inwoners goed. Buren aan
het Moleneind hebben bij de gemeente Smallingerland bezwaar gemaakt, zo meldde
Gerrit Lieuwes vorig jaar op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang.
(informatie afkomstig van de website van Rottevalle)

Nederlandse ondernemers gaan voor schoon drinkwater
Vier Nederlandse ondernemers gaan in het voorjaar van 2008 in Tanzania een
watermolen bouwen om op die manier de lokale Masaï bevolking te voorzien van schoon
drinkwater.
De watermolen die geplaatst gaat worden maakt deel uit van een eerder project dat op
initiatief van Michel Mulder is opgestart. Michel komt voor zijn werk als piloot vaak in
Afrika en ervaart daar regelmatig hoe slecht het gesteld is met de drinkwatervoorziening
en de volksgezondheid. Kinderen moeten dagelijks vele kilometers lopen met oude
jerrycans om het water uit de rivier naar hun hut te brengen. Na wat speurwerk en het
inzamelen van het benodigde geld heeft Michel twee windmolens van het merk
AERMOTOR in Texas besteld. Deze windmolens zijn in staat om schoon drinkwater van
grote diepten naar boven te brengen. De eerste windmolen is twee jaar geleden vlakbij
het dorp Sadaani (Tanzania) geplaatst en werkt naar volle tevredenheid. De tweede
molen ligt bij een missionarissenpost in de opslag maar moet nog geplaatst worden!
Jan Klück, Arie van der Wijst, Michel Mulder en
Fulco Stallmann willen in januari 2008 de tweede
molen gaan plaatsen! De planning is dat de
ondernemers vliegen naar het vliegveld van
Kilimanjaro in Tanzania. De bagage zal
voornamelijk bestaan uit gereedschap voor het
monteren van de windmolen. Na aankomst in
Tanzania wordt eerst de reeds functionerende
molen bezocht. Dit, om te kijken hoe de
opgebouwde molen er uit ziet. Tevens krijgt de
molen een kleine onderhoudsbeurt. Na dit korte
bezoek vertrekt het gezelschap naar de binnenlanden van het Serengeti gebied. In dit
gebied zal geen stroom zijn zodat er met handgereedschap gewerkt gaat worden. Er
wordt overnacht in tenten en het eten zal vanuit Nederland moeten worden
meegenomen. Het dagschema bestaat uit het héél vroeg opstaan om te kunnen bouwen
in de relatieve koelte van de ochtend en de voormiddag.
In de namiddag is er tijd voor de voorbereidingen voor de
volgende dag en het klaarmaken van eten. Om 17.00 uur
is het in Afrika donker en moet de groep de beschutting
van de tenten opzoeken om geen ongewenste
ontmoeting met een wild dier te hebben. De planning is
dat de molen in 8 dagen volledig operationeel moet zijn
wat betekent dat er hard moet worden doorgewerkt.
Voor dit project is het team nog dringend op zoek naar
de benodigde financiële middelen. De kosten bestaan
hoofdzakelijk uit de aanschaf de windmolen, 4
vliegtickets, intern vervoer, een tolk/bewaker en het eten
ter plaatse.
Wilt u een bijdrage doen aan dit fantastische project dan
kan dat op het rekeningnummer 1340.83.644 van de
Rabobank te St. Nicolaasga t.n.v. de “Stichting Water
voor Masai” (schenkingen aan een erkende goede doelen
stichting zijn fiscaal aftrekbaar). Voor verdere vragen
kunt u contact opnemen met Fulco Stallmann (0651338503) of kijk op de website www.watervoormasai.nl.

UIT DE KNIPSELDOOS
We pakken de draad weer op. Wij gaan over de provinciale grens naar de provincie
Groningen en wel naar de plaats: SCHEEMDERZWAAG-EEXTA,gemeente Scheemda.
Daar stond eens een poldermolen, die tweemaal verplaatst is, namelijk eerst naar
Gersloot, gemeente AEngwirden (sinds 1934 gemeente Heerenveen} en later naar
Harkstede, gemeente Slochteren (Gr.).
Maar eerst het knipsel, om zo een beter overzicht te krijgen over de aanvullingen op dit
artikel.
Verstild verleden 53.
Ooit sierden tientallen prachtige poldermolens met zelfzwichting Groningen. In de jaren
vijftig (opm. PT: vorige eeuw, de 20ste.) verdwenen door de toen heersende sloopwoede
honderden molens voorgoed uit het Nederlandse landschap. Ook in de provincie
Groningen werd er in het kader van de 'wederopbouw' en vooruitgang lustig op los
gesloopt. Wie nu van Nieuweschans naar Groningen rijdt, ontwaart slechts hier en daar
een molen. Direct na de oorlog was dit nog wel anders.
Molen De Verloren Zoon is één van de vele slachtoffers van de naoorlogse modernisering.
De molen werd in 1899 opgericht en bemaalde (met twee vijzels) de polder Het Lage
Land bij Harkstede.
De Verloren Zoon stond eerst in de provincie Friesland bij Gersloot. In de onderkant van
de molen was een stichtingsteen aangebracht met daarop de namen van leden van het
waterschap, te weten: P.Veltman als voorzitter, H.A.Nieboer als secretaris en de leden
P.Hartman, G.Schutter, A.Dijkema.
In 1913 werd in een bijgebouwtje naast de molen een vaste locomobiel geplaatst. Deze
werd later (1943) vervangen door een Heemaf-elektromotor. Toch betekende dit nog niet
het einde van de windbemaling. De molen werd kort voor de oorlog uitgeroepen tot
BWO-molen (Bescherming van Waterstaatwerken in Oorlogstijd). Dit betekent dat zij de
bemaling kunnen overnemen, wanneer de elektrisëhe gemalen, om welke reden dan ook,
zouden uitvallen. In geval van nood moest De Verloren Zoon de 1435 hectare grote
polder Het Lageland droog houden. Ondanks de status van BWO-molen werd De Verloren
Zoon (met een vergunning d.d. 6-4-1956) in mei 1957 gesloopt.
Een opmerking van PT over de wet BWO; deze wet werd in 1952 uitgevaardigd en bleef
tot 1992 in werking. Zie "GRONINGER MOLENS" (Groningen 1958), blz.30-31. Zover ik
weet heeft deze poldermolen geen status als z.g. BWO-molen gehad.
Dit artikel heeft eerder gestaan in het molenblad "De Nieuwe Zelfzwichter" nr.4-2006,
een uitgave; Stichting "Het Groninger Molenhuis" en is geschreven door de heer Hendrik
A. Hachmer.
Via mijn molenrelaties, heb ik gegevens gekregen van molenkenner B.van der Veen Cz.
(1891-1987), die ik bij deze aflevering heel mooi kan gebruiken.
POLDERMOLEN. Ren achtkante grondzeiler. De roeden hadden een vlucht van 75 voet.
De molen bemaalde de Eexterwatermolenkolonie. Twee molens bemaalden een zeer
groot gebied, gelegen onder Zuidbroek, Muntendam, Meeden, Westerlee, de Eexta met
een gedeelte van de Scheemderzwaag, groot 5750 ha. Deze molen stond tussen de Oude
Ae afwatering en het Termunter Zijdiep en bemaalde vermoedelijk het waterschap de
Eeken. Gebouwd in 1800 (Gron.Crt.) (zie inv. Termunterzijlvest no 30). Afgebroken in
1865 (Prov.Gron.Crt.). Het achtkant werd in Gersloot 8 km ten noorden van Gorredijk
herbouwd, later opnieuw afgebroken en naar de polder Het Lageland bij Harkstede
verplaatst en kreeg daar de naam De Verloren Zoon. De molen staat aangegeven op de
stafkaart van 1854 en de waterstaatskaart van 1874 (op de laatste als zijnde buiten
Bij de foto hiernaast: De poldermolen De Verloren Zoon, nog in zijn volle glorie te zien.
Met toestemming van de redactie van “De Nieuwe Zelfzwichter” overgenomen

gebruik). Staanplaats aan de zuidzijde van het Ondiep hoek Eexterzwaag, 1,5 km ten
westen van de kerk, 1 km ten westnoordwesten van de toren van Eexta.
Zowel in het knipsel als in de gegevens van Van der Veen wordt gesproken over
Gersloot. Waar moeten we nu de nieuwe standplaats van de molen zoeken? Voorheen
stonden in deze omgeving meerdere watermolens. Maar een boekje over Gersloot
("Gearsleat Gerslote, Gersleat Gersloot, bijna 700 jong, door Klaas Oenema. Heerenveen
1984) geeft mogelijk op blz.24 antwoord.
[...] In 1865 kwam de tweede droogmaking aan de orde. Ook nu werd een achtkantige
molen gebouwd en wel aan het Tijnjerak, naast een schutsluis (Lytse sé-sluis, waar nu
de vaart dood loopt). Deze sluis zorgde voor de vaarverbinding tussen het Tijnjerak en
de vaarten in de droogmaking. [...] Er waren negen molens in bedrijf, waarvan in 1884
de eerste drie werden afgebroken. Op 26 juni van dat jaar kwam het polderbestuur met
het plan om de bemaling van de nog bestaande zes windmolens te vervangen door een
stoommachine. [...] In 1889 kwam het plan voor droogmaking van het laatste gedeelte
van de polder. [...]
Het gaat hierover het z.g. "6e en 7e Veendistict" of beter over "De Grote Veenpolder in
Opsterland en Smallingerland (1839) 1869- 1969.
Nu rest er in dit gebied nog één romp, namelijk onder Ulesprong nabij Tijnje. In het
boek: "Friese Molens" (Leeuwarden, 1995), staat op blz.23 de molen nog compleet
afgebeeld, een opname van 1910, terwijl op de foto op blz.257 de molen als romp staat.
complete achtkante molenlijf (rietgedekt), nu de Slagdijkster- (Finkum) en de Achlumermolen (Achlum) weer complete windmolens zijn geworden.)
Op een topografische kaart heeft Anton ten Bruggencate (1885-1957) --hij was de eerste
archivaris van de Vereniging De Hollandsche Molen -- de molen nog aangetekend. (zie
over archief ten Bruggencate "De Utskoat" nr.75-1994. Het archief ten Bruggencate is
ondergebracht bij de Stichting Molen Documentatie te Amsterdam)
Het bij de kaarten horende fiche van de bewuste molen geeft de volgende gegevens
prijs: Gemeente: Opsterland; Plaats: Lukstertijnje, 0,4 km ten NW van de draaiburg;
type: achtkante bovenkruier met vijzel. De molen was gedekt met riet, evenzo de kap en
stond op een stenen onderstuk; functie: poldermolen. De molen bemaalde het Westelijk
gedeelte der Luksterwoudster Droogmakerij op de Veenpolder van het Zevende D1str1ct.
De molen werd ln augustus 1928 ingeschreven onder nummer 3266L.

Detail
stafkaart,
met
de
pijl
aangegeven,
waar
eens
de
poldermolen onder LUXTERTIJNJE
stond.
(Stafkaart eigendom van vereniging
De Hollandsche Molen/ Stichting
Molen/ Documentie, A.’dam

Uit andere bronnen weten we dat de eerste kavel (van de polder Kleine Zee) in 1865 en
de 2e kavel in 1866 droog gelegd is. (Kl. Oenema)
(Lukstertijnje was al een heel oud buurtschapje onder Tijnje, het wordt al aangegeven op
een kaart van 1718 (Schotanus-Halma). Het is ondertussen verdwenen.)
Om het geheel compleet te maken volgt nog een tweede knipsel. Dit tweede knipsel
komt uit een boek met de titel "De geschiedenis van Scharmer, Harkstede en omgeving"
(Bedum, 1995}. In Harkstede woonde molenkenner W.O.Bakker (1923- 2000). Hij was
o.a. jaren bestuurslid van verschillende molenstichtingen en molenverenigingen en was
archivaris van de landelijke molenvereniging De Hollandsche Molen. Hij heeft over onze
molens uitaard een en ander geschreven. Zo ook in bovenvermeld boek. Deze gegevens
zijn eveneens gedeeltelijk terug te vinden in het "Groninger Molenboek" (Groningen
1981) op blz.168 {In het hoofdstuk: Lijst van verdwenen molens 1949-1981). Hier volgt
het artikel van W.O.Bakker uit het bovengenoemde boek.
Waterschap "Het Lage Land".
Sinds 1818 was er in het noordelijk deel van dit gebied de Kwabbepolder. De in dat jaar
opgerichte molen stond aan de Kleisloot, even ten zuiden van de latere brug 5 over het
Eemskanaal.
In 1877 werd de polder "Het Lage Land" opgericht, waarin de eerder genoemde
Kwabbepolder werd opgenomen. De nieuwe polder was 41 ha groot en liep tot
Schaaphok.
In het oprichtingsjaar van de nieuwe polder werd aan het eind van de Smerige Ae een
stoomgemaal geplaatst, die zijn water loosde op de Woltersummer Ae. In 1889 werd de
afwatering verlegd naar het Slochterdiep, even ten noorden van de Hamdraai.
Hier werd een forse molen met twee vijzels gebouwd door W.Dreise uit Ten Boer en
Joh.Dreise uit Woltersum.
De molen had eerst gestaan in Scheemderzwaag, werd later verplaatst naar Gersloot bij
Gorredijk om in 1889 terug te keren in het Groninger landschap en droeg sinds dat jaar
de zeer toepasselijke naam "De Verloren Zoon".
In 1913 plaatste men een 14 PK stoommachine en in 1943 een 50 PK elektromotor op de
grote vijzel.
In 1949 kreeg de molen veel stormschade en stond sinds dat jaar stil. In 1957 was zijn
zwerftocht ten einde, hij werd gesloopt.
Een nieuw gemaal had zijn werk overgenomen en toen ook de Heidenschapper- en de
Blokumerpolder aan het gebied werden toegevoegd, werd het gemaal vernieuwd en
vergroot.
Molenaars op de molen waren R.van Calker en later A.Laning.
Een gevelsteen vermeldde de namen van het toenmalige bestuur.
1889
Het bestuur
J.Veltman - voorzitter
H.H.Nieboer - secretaris - boekhouder
G.Hartman, G.Schutter en A.Dijkema leden.
Deze polder ging in 1970 over naar Duurswold.
Bij statenbesluit van 12 juli 1877 werden de Kwabbepolder, de Buringpolder en enige
onbemalen gronden samen gevoegd onder de naam waterschap Het Lageland. Op 1
januari 1970 werd het waterschap opgeheven en is het opgegaan in het waterschap
Duurswold.
Het waterschap Duurswold werd opgericht in 1869 en omvatte een gedeelte van v.m.
Zijlvest, te weten: De Drie Delfzijlen, Het Oostwolder Zijlvest, Het Wold Zijlvest en Het
Farmsumer Zijlvest.
Waterschap Duurswold ging in 1986 op in het waterschap Eemszijlvest, dat op haar beurt
in 2000 opging in het huidige waterschap Hunze en Aa's (te Veendam).
(mededeling mevr.Ida van Duinen, van het laatst genoemde waterschap.)

Molen De Verloren Zoon in vervallen toestand na de storm.
(Foto: IJdK, opname aug. 1953. coll. SMD, A.’dam.)

De molen "De Verloren Zoon" had een vlucht van 23,50 meter en in 1891 werd de molen
met beide vijzelbakken (zie de foto)
verhoogd, terwijl de vlucht niet groter is
geworden. Het bestek van deze verhoging
is
bewaard
gebleven
in
het
waterschapsarchief.
De molen was gedekt met geteerd riet. Het
is mij niet duidelijk wat hiermee bedoeld
wordt, GETEERD riet. Wordt hiermee
bedoeld asfaltpapier? Wie weet hiervan de
oplossing?
Tot slot wil ik een ieder bedanken voor zijn
of haar hulp; helaas kan ik niet alle namen
en bronnen noemen. Een paar mensen wil
ik toch speciaal noemen, zonder er één
tekort te willen doen, die mij belangeloos
hielpen bij het vele speurwerk, te weten:
de heren Hendrik A. Hachmer en Jaap van
Driel van de redactie van “De Nieuwe
Zelfzwichter" en mevr. Ida van Duinen van
het waterschap Hunze en Aa's.
Popke Timmermans
Heerenveen, januari 2008
Molen De Verloren Zoon tijdens zijn sloop.
(Foto: part. coll.)

Bewoonster molenaarshuisje Wijns in de prijzen

Vrijdagmiddag 25 januari kreeg Yby Potlatch, de sympathieke bewoonster van
het molenaarswoninkje bij de Wijnsermolen, in kasteel Groeneveld te Baarn
(wel de natuurtempel van Nederland genoemd) een welverdiende derde prijs in
het kader van de door Yves Rocher georganiseerde wedstrijd voor Terre de
Femmes.
Voor de uitverkiezing tot natuurvrouw 2007-2008 waren tal van projecten ingediend. Met
het enkele jaren geleden samen met Zayhra opgestarte project Natuurlijk Leven wist
zij de jury van haar kwaliteiten te overtuigen. Het is een milieuprijs die hoog
gekwalificeerd is. Zo gaat de winnaar van de hoofdprijs zelfs door naar een internationale
verkiezing in Parijs. Helaas was die eer niet voor Yby weggelegd, maar met de derde
prijs sloot zij de sympathie van velen in het hart. Het is goed de wereld te laten zien dat
er meer op aarde is dan zinloos geweld, milieuvernietiging en andere soorten van
onzorgvuldig omgaan met onze aardbol en de mensen en dieren
Yby maakt zich al jarenlang sterk voor het onrecht dat ze om zich heen ziet gebeuren.
Tevens geeft ze met haar project Natuurlijk Leven een voorbeeld van hoe het ook zou
kunnen. De prijs is in ieder geval een eerlijke vorm van erkenning die ze van harte
verdient.
Op de website www.natuurlijkleven.nl omschreef ze haar unieke leefwijze als volgt:
“Natuurlijk leven, in evenwicht met jezelf en je omgeving. Een inspirerende .

beweging, die wil groeien, ontwikkelen, vooruitgaan en een positieve verandering teweeg
wil brengen op deze planeet. Natuurlijk Leven heeft haar eigen visie, haar aangeboren
kracht om de wereld te verbeteren. Natuurlijk Leven is een filosofie, geen religie of
geloof. Natuurlijk Leven is een voorbeeldplek in Friesland, die laat zien hoe je dieren milieuvriendelijk kunt leven. Het bestaat uit een oud molenaarswoninkje dat op
duurzame wijze is verbouwd en een lap grond, waar in de nabije toekomst een moes- en
kruidentuin wordt aangelegd. “ Tot zover haar filosofie die als een soort droom wreed is
verstoord door omstandigheden. In de wijde verten van Wijns ligt een uniek plekje met
fantastische mogelijkheden. Maar
helaas ziet Yby het om financiële en
privéredenen niet zitten het project
te
voltooien.
De
Terre
de
Femmesprijs is een hoogtepunt in
haar leven, maar de financiële lat ligt
té hoog om het alleen te trekken.
Dan is de start van iets nieuws
uiteraard een grote uitdaging die ze
met moed oppakt. Ze hoopt dat
iemand met veel liefde voor de
natuur en de molen het woninkje van
haar wil kopen. Geïnteresseerden
kunnen daarvoor contact opnemen
met makelaar Hieke Bosma van
makelaarskantoor
www.bosmadewitte.nl onder telefoon
06-53333256 of tel. 058- 2160500.
Gerben D. Wijnja

Een uniek plekje Fryslân, de polder bij Wyns met haar molen en het molenaarswoninkje.
Een stukje puur natuur voor wie het wil zien en beleven.

Hij draait weer !

Vandaag (zaterdag 5 januari) eens niet op de Cornwerdermolen gedraaid, maar op
de molen van Willem Boon (molenaar op de Lonjé/Tadema's molen te Bolsward). De
molen had sinds de Friese molendag in september j.l. niet meer gedraaid. Molenaar
Willem Boon is niet meer zo fit dat hij de molen zelfstandig op de wind kan kruien en dan
de molen kan laten draaien. Daar heeft hij wat hulp bij nodig, meestal krijgt hij dat van
zijn kinderen maar dat blijft er wel eens bij.
Afgesproken dat ik hem vanaf vandaag daarbij zal gaan helpen
zodat de molen ook weer eens regelmatig draaiend te
bewonderen zal zijn (op dat mooie plekje langs de A7)
voor iedere geïnteresseerde. Misschien tot ziens op de
Lonjé/Tadema's molen database nummer 47.
Martin de Jong

Westlandse Molendag
Op Zaterdag 28 juni 2008 organiseren de Westlandse
molenaars
van 09.00-17.00 uur de vijftiende
“Westlandse Molendag”. Op deze dag is het mogelijk acht
koren - en zes poldermolens in werking te zien en te
bezichtigen.
De korenmolens zijn:
-“De Hoop” hoek Zuiddijk/Laan 1940-1945 te Maassluis.
-“De Korpershoek” Gaagweg 5 te Schipluiden.
-“De Roos” Phoenixstraat 111 te Delft.
-“Windlust” Heulweg 8 te Wateringen.
-“De Korenaer” Margaretha van Hennebergweg 4 te Loosduinen.
-“De
Vier
Winden”
Hoek
Haagweg/Molenweg
-“De Korenmolen” Naaldwijkseweg t.o. 120 te ’s Gravenzande.
-“De Drie Lelies” Molenweg 8 te Maasland.

te

Monster.

De poldermolens zijn:
-“De Wippersmolen” Wipperskade 1 te Maassluis.
-“De Dijkmolen” Molenweg 6 te Maasland.
-“De Nieuwlandsche Molen” Nieuwlandsche molenpad 52 te Hoek van Holland.
-“De Groeneveldse Molen” Woudseweg 186 te Schipluiden.
-“De Schaapweimolen” Molenwetering 2 te Rijswijk.
-“De Oude Liermolen” Laan van Adrichem 32 te De Lier
De molenaars die deze soms eeuwenoude werktuigen bedienen, geven u op verzoek
graag uitleg over hoe de molen het meel maalt of het overtollige water uit de polder
maalt. Evenals voorgaande jaren doet ook de “Crossley” dieselmotor van de “Oude
Lierpolder” Laan van Adrichem 32 te De Lier weer mee. Voor de geïnteresseerden in
oude motoren een unieke kans. Tevens zijn er langs de “Gaagweg” te Schipluiden bij
nummer 11 enige mobiele dieselmotoren opgesteld, die werktuigen aandrijven. In de
daarnaast gelegen “karnmolen” is een particulier gereedschapsmuseum gevestigd, dat
eveneens te bezichtigen is.
Ook dit jaar is het mogelijk de molens en het museum per fiets te bezoeken.
U kunt starten bij elke deelnemende molen en een aanbevolen fietsroute met
stempelkaart kopen voor € 3,- (de fietskaart is alleen op die dag bij elke molen
verkrijgbaar). De hele tocht, die niet verplicht uitgefietst hoeft te worden, is ongeveer
60 kilometer lang. Bij het behalen van minimaal vijf stempels (molens) komt u in
aanmerking voor een leuk aandenken aan die dag.
Activiteiten bij de molens. Ook dit jaar kan men bij de Groeneveldse molen koffie,
thee, en frisdrank tegen betaling verkrijgen. Buiten op de parkeerplaats staan er
tuinmolens voor de verkoop opgesteld. Bij korenmolen De Hoop te Maassluis kan men
pannenkoeken verkrijgen tegen betaling. Op korenmolen Windlust te Wateringen zal
bij voldoende wind om 14.00 uur een demonstratie graan malen gegeven worden.
Tot ziens op een van de molens en hopelijk goed weer!
Voor meer informatie over de deelnemende molens en de
molendag:
Tel. 015-3808432 Of per E-mail R.van.Zijll1@kpnplanet.nl
Of op de website: www.Westlandsemolens.nl

Wind, hout en schepen
Het
Fries
Scheepvaart
Museum in Sneek heeft in
het staartje van het jaar van
de molens aandacht besteed
aan een voor de scheepvaart
en scheepsbouw eeuwenlang
onmisbaar type molen: de
door
wind
aangedreven
houtzaagmolen.
De
uitvinding van deze molen
door Cornelis Cornelisz. van
Uitgeest in 1593 maakte het
mede mogelijk dat Nederland
in de zeventiende (Gouden)
eeuw
uitgroeide
tot
de
belangrijkste houtleverancier
en
tegelijk
tot
dé
scheepswerf
van
Europa.
In de tentoonstelling zal aan
de hand van schaalmodellen,
gebruiksvoorwerpen
en
beeldmateriaal
worden
ingegaan op het hele proces
van
de
houtvaart,
de
techniek van het zagen en
vervolgens het verwerken
van het gezaagde hout tot
nieuwe schepen voor onder andere de houtvaart. Een proces dat zich steeds herhaalde
en zichzelf gedurende de zeventiende eeuw bleef versterken. Tot ver in de twintigste
eeuw hebben windmolens zo hout gezaagd voor de scheepsbouw.
Nederland zelf kende rond 1600 al lang geen bossen meer met geschikt constructiehout.
De belangrijkste bron van hout voor de zich snel uitbreidende steden en ook dat voor de
scheepsbouw, was Noorwegen en dit hout moest met schepen naar Nederland worden
vervoerd. Het in diezelfde tijd geïntroduceerde fluitschip was groot en licht bemand
waardoor het mogelijk was de vervoerskosten laag te houden. Gecombineerd met de
zeer efficiënte zaagmolen was het voortaan mogelijk de ruwe stammen in Nederland te
verzagen en deze vervolgens zelfs met winst naar het buitenland te verkopen.
Om de groeiende handel vol te kunnen houden was er een enorme behoefte aan
dergelijke nieuwe schepen. Geschat wordt dat tijdens de hele 17e eeuw zelfs zo’n 40.000
grote en kleinere zeewaardige schepen werden gebouwd, iets dat zonder
houtzaagmolens nooit had gekund. Voor de komst van zaagmolens werd al het hout voor
de scheepswerven nog met de hand gezaagd, een langzaam en kostbaar proces. Eén
zaagmolen kon het werk aan van tientallen handzagers. Hout werd hierdoor goedkoper
en het was bovendien in grotere hoeveelheden beschikbaar.

Opmerkelijk is dat de overzeese
houthandel
vooral
gedreven
werd door Friese schippers. Deze
voeren echter voornamelijk in
dienst van reders uit Holland en
de verwerking van bijna al dit
hout gebeurde daarom in de
Zaanstreek
waar
de
zaagindustrie
zich
had
geconcentreerd. Uiteraard werd
er in Friesland wel in hout
gehandeld en werd er ook
gezaagd
maar
dat
was
voornamelijk voor lokaal gebruik.
De enige Friese plaats waar een volwaardige buitenlandse handel kon opbloeien was
Harlingen. Niet verwonderlijk waren daar dan ook meerdere grote scheepswerven en kon
er een eigen houtzaagindustrie ontstaan. Ook in andere Friese plaatsen waren soms
meerdere houtzaagmolens actief. Dit waren niet noodzakelijk havenplaatsen, maar wel
waren het vrijwel altijd plaatsen waar één of meerdere werven gevestigd waren. Van
meerdere molens is zelfs bekend dat zij werden gesticht door eigenaren van een
plaatselijke scheepswerf of door reders die belang hadden bij een efficiënte
scheepsbouw.
In Friesland zijn nu, van de ooit tientallen zaagmolens, nog drie houtzaagmolens actief:
De Jager in Woudsend, De Rat in IJlst en De Zwaluw in Birdaard. Op gezette tijden zijn
zij geopend voor publiek en wanneer de wind het toelaat zagen zij nu nog precies zoals
dat meer dan drie eeuwen geleden door Cornelis Cornelisz van Uitgeest is uitgevonden.

Voor degenen die het gemist hebben: de tentoonstelling loopt nog t/m 23 maart

VAKANTIE EN DE MOLENS
Als je met vakantie gaat, kun je niet altijd de molens uit je gedachten zetten en al
helemaal niet als je ze onderweg regelmatig tegenkomt. Zo verging het mij de afgelopen
vakantiereis in september jl. in elk geval. We reisden met een groep van 20 personen
vanaf Schiphol naar Kaapstad in Zuid-Afrika en van daaruit met een touringcar in
noordelijke richting naar het buurland Namibië, waar we een rondreis maakten.
Deze reis stond onder leiding van een Nederlandse reisleidster en een chauffeur/gids uit
Kaapstad. De gids sprak het liefst Zuid-Afrikaans met ons en dat bleek heel goed
verstaanbaar. Zijn naam is Bennie le Riche en hij komt oorspronkelijk uit Namibië. Hij is
een nazaat van een Franse Hugenotenfamilie, die i.v.m. de godsdienstvervolgingen
destijds naar Afrika is gevlucht.
Wij hebben uiteraard heel veel gezien, niet alleen natuur, maar ook cultuur. Wat wij dus
regelmatig zagen, zowel in Zuid-Afrika als in Namibië, waren Afrikaanse
waterpompen. Niet om polders droog te malen, maar om water op te pompen uit
ondergrondse waterreservoirs en/of –rivieren, om zodoende in dat kurkdroge land aan
(drink)water te komen voor mens en dier. Namibië, een woestijnland, zo’n 22 keer groter
dan Nederland. Dat is toch wel heel iets
anders dan je eigen kikkerlandje.
In Zuid-Afrika en Namibië kent men de
naam windmotor niet. Men spreekt daar
over waterpompen of windpompen.
Deze pompen kunnen water uit wel meer
dan 500 meter (of 586,81 yard) diepte

halen. Bij ons is het “pompen
of verzuipen”, daar is het
“pompen of verdrogen”.
Water is daar zeker van het
allergrootste
levensbelang.
Het
water
wordt
er
opgeslagen in grote tonnen
of bakken, dit om druk op de
waterleiding te hebben en
voorraad te houden, zowel
voor koud als warm water.
Ook kan natuurlijk water met
tankauto’s van elders worden
aangevoerd, zoals we in de
Namib,
de
Namibische
woestijn,
hebben
kunnen
zien. Via mijn reisgenoot
Siebe van der Bij kan ik u
een foto laten zien van zo’n
waterpomp met waterbak of
-ton.
Siebe
heeft
een
fototoestel met een grotere

telelens erop en bovendien zat ik op dat moment net aan de verkeerde kant van de bus
om het zelf vast te leggen. De foto is dus gemaakt vanuit de rijdende bus in Zuid-Afrika,
rijdend in noordelijke richting over de N7. (Opname 03-09-2007.)
De andere opname van een waterpomp is wel door mijzelf gemaakt op 5 september
2007, ditmaal in Namibië bij één van onze onderkomens, Canon Lodge, in de buurt van
Ai Ais en de Fish River Canyon, de op één na grootste canyon ter wereld.
Je vraagt je natuurlijk af: hoe werkt zoiets nou precies? Bij ons gebeurt dat door
tandwieloverbrenging in de top van de toren. Daarom heb ik contact opgenomen met
onze deskundige op het gebied van de windmotoren, de heer Jan Bergstra. Zijn uitleg
hierover volgt nu, vergezeld van 2 door hem beschikbaar gestelde foto’s (fotokopieën)
van de top van de toren van een echte (Amerikaanse) windmotor.

“De Afrikaanse windmotoren zijn vergelijkbaar met die van de Verenigde Staten van
Amerika,
o.a. Texas; een vrij hoge toren met windvaan en in verhouding daarmee een kleine
raddiameter.
In tegenstelling tot onze windmotor (wynmotor), die het overtollige polderwater door
middel van een vijzel (of schroef) of centrifugaalpomp naar de boezem maalt, heeft de
pomp daar ten doel om water diep uit de grond op te pompen.
Bij ons wordt de draaiende beweging van het wiekenrad door middel van conische
tandwielen overgebracht op vijzel of pomp.
Bij de windmotor, zoals b.v. in Zuid-Afrika en Namibië, wordt de draaiende beweging van
het wiekenrad omgezet in een op- en neergaande beweging, zoals bij een krukas.
Dit wordt tot stand gebracht door een klein wiel op de as van het wiekenrad, welke
ingrijpt op een groot tandwiel met hierop een excentrische pen. Op deze pen is aan het
ene eind een drijfstang gemonteerd, terwijl het andere eind op de pen van de lange
vertikaalas is bevestigd. Deze lange vertikaalas zal met zijn op- en neergaande beweging
de plunjerpomp op de begane grond of in de put aandrijven, om het water, vaak diep uit
de grond, naar een opvangbassin te pompen”.
Ook stelde dhr. Van der Bij een foto beschikbaar met twee windmotoren. Let eens op de
beide windraderen op deze foto! (Opname op 04-09-2007.)

Deze foto is genomen bij een echte
oase, in het zuiden van Namibië, niet
ver
van
de
grensrivier,
de
“Oranjerivier”. Deze is ook vanuit de
bus genomen. Voorzover ik mij kan
herinneren, hebben we niet vaker 2 of
meer windmolens dicht bij elkaar zien
staan.
Er
waren
dus
geen
windmotorenparken, zoals bij ons met
windtribunes.
We spreken onze speciale dank uit
aan de heren Siebe van der Bij uit
Burgum en Jan Bergstra uit Sneek
voor de spontane medewerking.
Popke Timmermans

Uit ons prentenkabinet
De onbekende plaatjes
in ons vorige nummer
leverden
voor
molenmaker-molenaar
Durk
Posthumus
uit
Huins geen problemen
op.
De
kaart
met
Lokkich Nijjier toon de
op de 9 november 1959
verbrande molen van de
Aylvapolder
tussen
Wommels en Burgwerd.
De foto is gemaakt
vanuit de richting van het dorp Wommels, zo ongeveer vanaf de Kromme Syl waar nu de
nieuwe voetgangersbrug is. Op de foto is de molenaarswoning al verdwenen, maar het
kippenhok is nog present. Het is wel toevallig dat dit kaartje uit ons prentenkabinet net
samenviel met het uitgebreide artikel over deze molen in dit nummer. Hieronder een
uitvergroting van een deel van de kaart waarmee de locatie meteen al een stuk
duidelijker wordt.
Dan de molen rechtsboven. Deze foto werd volgens Posthumus afgedrukt in “Fen Fryske
Groun” met als tekst:”Een prachtig oud molentje op zijn eenzame post bij Dronrijp”.
De molen hoorde eigenlijk bij het dorp
Menaldum en stond westelijk van de
weg Dronrijp – Menaldum. Het was de
molen van de Hoeksterpolder, gebouwd
in 1783. De vlucht van de molen
bedroeg circa 14 meter. Op de foto is
één roede verdekkerd. Later waren ze
dat beide en ook is de binnenroede later
nog voorzien van fokwieken. De molen
was in onderhoud bij Westra uit
Franeker.
Ondanks
alle
moderne
verbeteringen is men er niet in geslaagd
de molen na ernstig verval te behouden.

In 1967 deden de slopers hun werk grondig wat het einde betekende van deze oude
poldermolen.
Bijgaand een onbekende molen. De kaart is omstreeks de jaren vijftig van de vorige
eeuw uitgegeven door Kamminga uit Dokkkum. Wellicht dat die link de lezers op het
goede spoor zet.

Aangeboden
De heer Jaap Terpstra uit Burdaard biedt een gevlucht
voor een tuinmolen te koop aan.
Terpstra is vrijwillig molenaar op de Olifant van Burdaard en
ook op houtzaagmolen De Zwaluw heeft hij zijn sporen
verdiend. Je zou hem dus met recht een kenner kunnen
noemen. Vandaar dat we zijn werkstuk de liefhebber zeker
kunnen aanbevelen.
Het zijn hardhouten roeden en de heklatjes zijn van eikenhout.
De lengte van een roede meet 230 cm. U kunt voor nadere
inlichtingen contact met de heer Terpstra opnemen onder
tel.nr. 0519-332629.

Molens in Menaldumadeel beleefden goed Jaar van de Molens
Net verscheen het jaarverslag 2007 van de gemeentelijke molenstichting. Voorzitter
Anne Osinga laat zich hierin positief uit over het afgelopen Jaar van de Molens. De 168
donateurs hebben op geweldige wijze bijgedragen aan de instandhouding van de molens
die meer draaiuren maakten dan in 2006. Ook het aantal bezoekers op de molens steeg
van 442 tot 514. Zorgen zijn er ook: enkele molens verdienen een betere biotoop en er
was sprake van enig vandalisme. De stichting beschikt over acht molens waaronder een
windmotor en een eigen werkplaats.
Het verslag maakt verder melding van onderhoudswerkzaamheden. Hieruit blijkt dat de
vrijwilligers de handen flink uit de mouwen steken. In de werkplaats werden maar liefst
1300 manuren geregistreerd. Aardig is het te vernemen dat men meeleeft met vreugde
en verdriet door de molen z’n eigen taal te laten spreken. Zo werd er op de molen van
Hatzum en Kingmatille gerouwd voor naburige bewoners, werd de Marssumermolen
ingezet voor het voltrekken van een huwelijk en draaide molenaar Siep Zandstra de
Kingmatillemolen van de vm. Polder Van Duinen gepavoiseerd t.b.v. een bruidsreportage.
De windmotor Heechhiem kreeg een aangepast smeersysteem en al het houtwerk werd
ontalgd. De Marssumermolen onderging het nodige onderhoudswerk waarbij door
molenmaker Hiemstra aan het achterkeuvelens eens hangsteiger gemaakt was om de
rietplanken te vervangen. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om tevens de
kuiprand te ontroesten en te schilderen in rood, wit, blauw. Tevens werd er een nieuw
krooshek gemaakt en werden Arbo-voorzieningen aangebracht. Aan de spinnekop
Terpzigt werden diverse latten vervangen; bovendien werd de bliksemafleider hersteld.
De Puollen kreeg een nieuwe vangstok. De Rentmeester had te maken met vandalisme:
kettingen waren los gemaakt en de bliksemafleiderkabel verdween. Houtwerk werd
ontalgd en geschilderd incl. kruipaalkoppen en waterloopdekken. De Kievit kreeg een
nieuwe windpeluw en voorkeuvelens. Verder stond hier een flinke schilderbeurt op de
werklijst. Ook voor de molen van Hatsum veel schoonmaak- en schilderwerk. De
Kingmatille had een lekke wachtdeur die hersteld werd. Later in het jaar moest het linker
voeghout verstevigd worden met beugels. Ook de rietdekker moest nog langs komen om
een deel van het verweerde riet op de kap te vervangen. Schilderwerk, schiemanswerk
aan de zeiltouwen en Arbo-voorzieningen completeren hier het onderhoud.
Het overzicht getuigt van veel goede voornemens, want er is de molens al heel wat
nieuw onderhoud in het vooruitzicht gesteld. (GDW)

Molenkalender
2008
Elk jaar geeft De Hollandsche
Molen een molenkalender uit die
zich van andere soortgenoten
onderscheidt doordat de molens
malend op de gevoelige plaat zijn
vereeuwigd.
Ook voor het jaar 2008 is dat niet
anders. Omdat het jaar reeds enkele
maanden
oud
is,
biedt
de
samensteller, de heer J.L.J. Tersteeg
uit Ridderkerk, de kalender nu aan
voor de speciale prijs van € 8,- incl.
verzendkosten.
(ter
vergelijking:
normaal betaalt u hiervoor € 12,20.)
U kunt als lezer van De Utskoat daar
dus uw voordeel mee doen. Wat kunt
u verwachten van de kalender? In de
eerste plaats is hij volledig in kleur
uitgevoerd. Het formaat is iets groter
dan A4. Op een extra blad wordt
uitgebreid informatie verstrekt over de afgebeelde molens en op het calendarium vindt u
de belangrijkste molenevenementen. De opnamen zijn gemaakt door de molenfotografen
Jacques Tersteeg, Harmannus Noot en Erik Stoop. Op het voorblad prijkt De Mellemolen
te Akkrum. Het winterlandschap van januari toont ons de mooie koren- en pelmolen van
Zuidlaren (bij uitzondering niet in bedrijf gekiekt!). In februari maalt De Middelste Molen
te Cabauw er lustig op los; maart geeft ons een fraai kijkje op de achterkant van de
malende standerdkat van Batenburg; in april vraagt de malende stellingkorenmolen van
Bovenkarspel onze aandacht en in mei is dat de interessante zaagmolen Fram te
Woltersum, in vol bedrijf gekiekt. Juni is vertegenwoordigd door de in bedrijf
gefotografeerde Babuurstermolen bij Tjerkwerd ( nog met bovengronds elektriciteitsnet
wat al jaren weg is ! ); juli geeft een zomers aanzien met de onder vol zeil malende
poldermolen van Streefkerk; in augustus moeten we het stellen met een weidemolentje
te Langerak (persoonlijk vind ik dit geen sterke keuze); Goes staat in september centraal
met de malende stellingkorenmolen De Korenbloem en in oktober is het De Leeuw van
Bathmen met zijn bijzondere gevlucht (i.v.m. zijn functie als ambachtelijk korenmolen).
In november is de draaiende molen van het Brabantse Hapert van de partij en afsluitend
wordt een waterradmolen opgenomen, die van Lombok te Maastricht. Tenslotte spreek ik
de wens uit dat voor een volgend jaar de foto’s wat meer afgestemd zullen zijn op de
betreffende maand van het jaar, eventueel met het bijbehorende weer! Ook mag van de
drukker verlangd worden dat er iets meer zorg besteed gaat worden aan de kleur. Hier
en daar komt wat blauwzweem door de foto’s heen. Desondanks is het voor elke molen
en molenaar aantrekkelijk om deze kalender thuis of in de molen te hebben. Er is voor
elke dag ruimte voor het maken van aantekeningen. Aanbevolen derhalve. (GDW)

Werken met wind en water
Een reeks van zes schitterende
molendocumentaires
Behalve dat er in het Jaar van de Molens schitterende boeken
op de markt kwamen, werden we ook blij verrast met een
reeks molendocumentaires die ons op het puntje van de stoel
deed zitten. Wat een schitterende beelden schotelden de
makers ons voor en wat was het commentaar met
deskundigheid onderbouwd vanuit diverse disciplines. De
AVRO bracht de reeks in 2007 al op het scherm, maar zij die
de afleveringen gemist hebben of de filmbeelden graag terug
willen zien worden met de onlangs uitgebrachte dvd op hun wenken bediend. Zes keer 25
minuten lang is het genieten, zo mogelijk in dolby digital. De makers hebben zich
uitstekend van hun taak gekweten en de beelden van werkend molenland vastgelegd.
Nou moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat de provincie Fryslân er wat bekaaid vanaf
komt, maar wie weet wordt dat in de toekomst nog eens goedgemaakt. De filmers
reisden echt stad en land af maar troffen het niet altijd met de wind. Gelukkig is het
talrijke beeldmateriaal met heel veel geduld en molenliefde gemaakt. Dat laatste is een
pluim op de hoed van de documentairemakers die zich hebben ontpopt tot enthousiaste
molenliefhebbers. Zo hoopt men van harte een vervolg aan de serie te kunnen geven
waarbij gedacht wordt aan raakvlakken met ander cultureel erfgoed. Een goed voorbeeld
zou de combinatie bouwen voor de traditionele scheepvaart en houtzagen op windkracht
kunnen zijn.
In zes afleveringen komen meer dan honderd molens sfeervol in beeld. Met veel gevoel
voor educatie wordt de molen geplaatst in diverse kaders als archeologie, geschiedenis,
monumentenzorg, waterbouwkunde en windenergie. Poldermolens, industriemolens, de
molenaar, de maalsteen, de nieuwe taak en het behoud zijn de uitgangspunten van de
diverse afleveringen. Naast het leerzame aspect is ook duidelijk een boodschap gebracht:
helder en beleidsondersteunend. Want diverse overheden kunnen nog heel wat leren van
de missie die deze dvd uitdraagt. Wat dat aangaat is het te hopen dat de makers de kans
krijgen een vervolg te maken, want we kunnen overheden en bevolking van Nederland
met schitterend beeldmateriaal als dit helpen ons cultureel erfgoed in goede staat te
bewaren. De makers en zij die de deuren van hun molens wagenwijd opzetten voor de
verhalen van hun monumentale werktuigen hebben hun passie duidelijk kenbaar
gemaakt en wellicht met succes overgedragen op anderen. Zo draagt deze dvd bij aan
het behoud van die stoere windmachines die Nederland groot hebben gemaakt.
De dvd kan besteld worden via e-mail dvd@werkenmetwindenwater.nl met de
vermelding bestelling dvd www. Verder uw naam, volledig adres met straat,
huisnummer, postcode en plaatsnaam, e-mail en telefoonnummer vermelden alsmede
het aantal exemplaren dat u wenst te ontvangen. Na ontvangst van uw gegevens krijgt u
een bevestiging per e-mail met factuur. De prijs van de dvd bedraagt € 24,95 en de
verzendkosten komen op € 3,50. U kunt daarna het verschuldigde bedrag overmaken op
rek.nr. 3109.89.566 t.n.v. Museion o.v.v. DVD WWW en het factuurnummer. Het kan ook
schriftelijk naar Museion, p/a Workstation BV, Amstelveenseweg 266, 1075 XV
Amsterdam. Wij kunnen u deze dvd van harte aanbevelen. U zult genieten! (GDW)

Leven van de wind “Molens in Noord Holland”
Tijdens een bezoek aan Eric
Zwijnenberg
en
zijn
Wimmenumermolen
te
Egmond a/d Hoef op 29
augustus 2007, kwam ik voor
het eerst in aanraking met
het nieuwe Noord-Hollands
molenboek. Eric liet me vol
trots de eerste proefdrukken
van
het
toen
nog
niet
verschenen boek zien. Een
meesterwerk
eerste
klas.
Zowel destijds op de eerste
proefdruk, als ook nu in het
echt.
Algemeen
Leven van wind, Molens in Noord
Holland is inmiddels het 3e
Noord-Hollands molenboek dat
verschenen
is.
Eerdere
exemplaren verschenen in 1964
en 1981. Het nieuwe boek
verscheen in 2007, en werd op 6
oktober gepresenteerd op de
Provinciale
Molencontactdag
Noord Holland. Het boek bestaat
eigenlijk uit drie delen. Het
eerste deel bergt de volgende
onderwerpen: “Molens in het
landschap”, “Droogmakerijen in
de zeventiende eeuw”, “Boezems” en “Hoge molens vangen veel wind.” Het stuk over de
Droogmakerijen in de 17e eeuw is een zeer goed artikel en het verhaal wordt erg
verlevendigd door de vele illustraties. De bekendste droogmakerij is de Schermer, mede
doordat daar uiteindelijk 11 van de 52 molens zijn overgebleven. Een respectabel aantal,
maar men moet toch constateren dat het eeuwig zonde is dat dit gehele complex niet in
zijn originele staat bewaard is gebleven. Het is in een erg laat stadium (pas vanaf 1928),
en in een vrij korte periode voor een groot deel verwoest. Jammer dat er toen niet meer
middelen waren om alle molens voor het nagelacht te behouden.
Interviews
Een redelijk nieuw onderdeel, wat provinciale molenboeken betreft, is een reeks
interviews met molenaars in deel twee van dit boek. Zo komen onder andere de
molenaars van de molens te Oudorp, Etersheim, Koog aan de Zaan, Weesp en Wogmeer
aan het woord. En de laatste, Willem Borst, is nog eentje van de oude stempel. Hij
vertelt: ”In de schoolbanken wist ik nooit waar we waren met lezen of rekenen. Als het
waaide keek ik naar buiten.” Een persoon die niets anders dan molenaar wilde worden en
het uiteindelijk met enig geluk en veel doorzettingsvermogen ook daadwerkelijk werd.
Ook hij maakte de mechanisatie mee: “Ik heb een tijdje een motor op de molen gehad
voor als het niet waaide. Een onding.” Een interview met een rasechte (wind)molenaar
met het molenbloed in hart en nieren. Helaas doet de laatste alinea van het verhaal
blijken dat Willem Borst, na meer dan 50 jaar op “Nieuw Leven” te hebben gemalen op
79 jarige leeftijd is overleden. Dit soort interviews geven kleur aan een boek waarin toch
redelijk veel (soms droge) gegevens worden vermeld. Naar mijn smaak mogen er vaker
interviews met molenaars in dit soort boeken worden geplaatst.

Inventarisatie
Stonden in het boek van 1981 de gegevens en foto’s nog wel eens een beetje warrig
door elkaar, nu is er een mooi overzicht van één molen per pagina. Ook bij de
inventarisatie is weer oog voor het sociale aspect van de molenaar. Bij alle molens staan
steeds vier afbeeldingen, waarvan vaak ook een van de molenaar, al dan niet in actie.
Naast de foto’s komen alle eigenschappen van de molen aan bod. Misschien was het een
aardig idee geweest om ook literatuurverwijzingen te plaatsen.
CD-rom
Dan is er ook nog de bijgevoegde cd-rom. Op deze cd wordt o.a. de gehele inventarisatie
met extra gegevens getoond. Ook is het complete Noord Hollands molenboek uit 1981 op
deze cd geplaatst. Maar wat deze cd zo bijzonder maakt, is de presentatie over de
molens van de Schermer. Een werkelijk prachtige animatie laat zien waar en wanneer
welke molens werden gebouwd, wanneer en waar ze naartoe verplaatst werden, wanneer
ze verbrandden of werden gesloopt. Deze animatie moet iedereen echt gezien hebben.
Een geweldige aanvulling op een prachtig boek. Van harte aanbevolen!
Het boek is te verkrijgen via de boekhandel en via de uitgever: www.uitgeverij-noordholland.nl en kost € 35,00 (excl. verzendkosten). Het boek omvat 244 pagina’s, is
voorzien van 700 foto’s en heeft de afmeting 24,5 cm bij 29 cm. ISBN: 9879078381143.
N.B.:Als de boekhandel beweert het niet te kunnen bestellen, stuur dan even een mailtje
aan ericzwijnenberg@hotmail.com
Ruurd Jakob Nauta

Oer Fryske mûnetaal
Troch Sjerp de Jong
Kneppel - balkje oer de fangbalke mei it doel om de fangbalke
fêst te hâlden by it siwer fangen.. Rochts it kneppeltou.

Oprop Slachte: moledraaie ! ! !
Op 14 juni is de Slachtemarathon. Dat is een grutte happening foar hiel Fryslân. Mear as
13.000 rinners dogge mei, mar ek taskôgers komme. It is neist in grutte kuiertocht ek in
grut evenemint foar de Fryske kultuer. By de rûte stean koaren, muzykkorpsen, theaterfoarstellings, foarmen van byldzjende keunst ensafuorthinne. Der soene eins safolle
mooglik mûnen yn de buert draaije moatte. Oer it flakke lân kin min fier sjen. As it nedich
is, kinne oare mûnders yn de provinsje ynfalle, soe it sa wêze dat de eigen mûnders
meirinne of meidogge oan de kultueruitings. As der in tekoart is, belje my dan:
0511-474258
Sjerp de Jong, Feanwâlden

Colofon
Nr 129

maart 2008

De Utskoat
is een uitgave van
Stichting De Fryske Mole en Vereniging Gild Fryske Mounders
Adres De Fryske Mole:
Postbus 137
8900 AC Leeuwarden
tel 058-2880038
(giro 2257734)
Homepage op internet:
www.defryskemole.nl
Administratie donateurs:
h.aardema@monumentenwacht-fryslan.nl
Penningmeester:
Henk Hoogeveen
Weverswal 32
9243 JM Bakkeveen
tel. 0516-541156
e-mail: penningmeester@defryskemole.nl
Adres Gild Fryske Mounders:
Martin Bakker
Sarabos 21
9873 TH Gerkesklooster
e-mailadres: m.c.bakker@planet.nl
Homepage op internet:
www.molenaarworden.nl
(Friesland Bank rek.nr. 2980.24.934)
(giro 2543900)
Ledenadministratie:
Via penningmeester P. de Vries
Zeskanter 31, 8608 ZN Sneek
pdevries@bogerman.nl
Tel. 0515-419588
Ereleden Gild Fryske Mounders:
J.H.A. van Tilburg 
Mevr. P.C. de Jong – Dijkstra 
Gerben D. Wijnja
L. J. Sierkstra
Redactieadres:
Sylroede 6
8765 LV Tjerkwerd
tel. 0515-579348
E-mail:
info@utskoat.nl
Internet:
www.utskoat.nl

De redactie wordt gevormd door:
Hiltsje Feenstra (tel. 0514-582160)
Pieter Kooistra ( tel 058-2880038)
Ruurd Jakob Nauta (tel. 0515-439929)
Geurt v.d Weg (tel. 0566-601858
Gerben D.Wijnja (tel. 0515-579348)
Eindredactie en lay-out:
Gerben D. Wijnja
(tel. 0515-579348)
Foto’s en archiefcollectie:
Gerben D. Wijnja
(tenzij anders vermeld)
Advertentieacquisitie:
Harm Zuidstra,
Ulke.Boonstralaan 10,
8501 EB Joure
Aan dit nummer werkten mee:
Sjerp de Jong
Jaap Tiedema
Popke Timmermans
Druk: Hanzedruk Bolsward
 Zonder voorafgaande toestemming van
de redactie is het niet toegestaan artikelen en/of foto’s over
te nemen.
Wel wordt gaarne meegewerkt aan
het beschikbaar stellen van informatie
uit dit en voorgaande nummers.

