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Drentse molendag
Tiende Friese Molendag
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Bij de foto’s op de omslag:
Bij de voorpagina: De poldermolen van Wijns die bij de RACM is aangemeld voor
subsidie in het kader van het wegwerken van achterstallig onderhoud
Bij de achterpagina: De stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding heeft de
Molenstichting Nijefurd een jaarprijs toegekend voor de wijze waarop het molenerfgoed
in deze streek “hoede en noede” is. De ploeg vrijwilligers kiekten we op een samenkomst
waar zij de vorderingen van de spinnekop van Nijhuzum bekeken.
Binnenkant cover: De foto op deze pagina toont ons de pas gerestaureerde molen van
Paesens. Koren- en pelmolen De Hond is een van de molens die op een van de
zomeravonden onderwerp is van een avondexcursie. Achterin de molen van Anjum die
ook meedoet in het programma van de koren- en pelmolens in Noordoost Fryslân op 24
juni a.s.

Van de redactie
Laten we eens anders beginnen dan we gewend zijn. We kwamen een bijzonder
gedicht tegen over De Fryske Mole van de hand van vrijwillig molenaar Cees
Foppele. Dat willen wij u niet onthouden.
"De Fryske Mole"
Op de zoom van 't ruwe land,
dreigen mij wind en water.
Neem ik mijn lot in eigen hand,
behoed mijn liefs voor later.
Stavast, oprecht, de wieken hoog,
voed zo de aard van 't Friese kind.
Hou de taai maar gulle bodem droog,
en put ik kracht uit tegenwind.
Cees Foppele
juni 2005
Een terugblik op de voorjaarsvergadering van het Gild
Fryske Mounders. Wederom druk bezocht en vooral
heel gezellig met bijzondere vermeldenswaardigheden.
Natuurlijk waren er weer geslaagden en de diploma’s
werden volgens goede traditie voorzien van een
welbespraakt, begeleidend praatje door de eigen
leermeester. Verder werd het eerste exemplaar
uitgereikt van de herdruk van het boek Fryske
Moletaal. Dat was voor Warner B. Banga (zie de foto
hiernaast).

Na de pauze werden we verrast met
de vertoning van twee schitterende
molenfilms van de heren Kuitert

Buitengewoon
sfeervol
was
de
verfilming van een werkdag op
koren- en pelmolen ’t Lam te
Woudsend.
Verrassend
was
de
filmproductie die de heren maakten
van het gieten van een bovenas.
Kortom, de leden was weer een
geslaagde avond voorgeschoteld.

En dan de overstap naar het buitengebeuren. In Sloten was men, net als op vele
andere plaatsen, druk in de weer om het stadje helemaal klaar te maken voor
het watersportseizoen. Nieuwe steigers werden er gebouwd in het kader van het
Friese Merenproject. De voorzieningen kwamen tot stand in samenwerking met

de gemeente Gaasterlân-Sleat en het recreatieschap De Marrekrite. De
pleziervaarders worden met al deze activiteiten steeds meer op hun wenken
bediend in onze mooie provincie. In de komende zomer ligt het op deze plek
stampvol varensgasten. De molenaars op de fraaie korenmolen kunnen zich
maar vast klaar maken voor de aanloop van horden toeristen. We spreken de
wens uit dat ook andere molens de wind in de zeilen mogen krijgen om zo mee
te helpen de schoonheid van ons Fryske plattelân te promoten. We wensen alle
lezers een fijne zomer(vakantie) toe.
Gerben D. Wijnja

Avondexcursies
Op woensdag 18 juni kunt u erop uit trekken om bijzondere molens in de
Greidhoeke en het noordoosten van Fryslân te bezoeken.
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 verboden. Op de kruising
bij Winsum is een veilige 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
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we naar de informatie in ons
vorige nummer op de pagina’s 14 en 15.

DRENTSE MOLENDAG 2008
Ook in dit jaar wordt er door de gezamenlijke Drentse molenaars weer een
Drentse molendag gehouden en wel op zaterdag 23 augustus. De Drentse
molendag wordt dan voor de 24e keer gehouden, we gaan dus al mooi naar de
25 .
Het is de bedoeling dat op deze dag een groot aantal van de 38 molens draait
en geopend is voor het publiek.
Dankzij de enthousiaste medewerking van de Drentse molenaars is het aantal
deelnemende molens jaarlijks bijzonder groot. Hopelijk is er dit jaar weer
voldoende wind, waardoor er weer volop gedraaid en gemalen kan worden.

Efkes bijprate troch “De
Fryske Mole”
In haar vergadering van 23 april j.l. heeft het
bestuur de jaarrekening en het jaarverslag 2007
vastgesteld. We hebben 2007 met een klein
overschot van ca. € 3000,- kunnen afsluiten en
dat is aanmerkelijk beter dan het voorgaande
jaar. Het jaarverslag is op onze website www.defryskemole.nl geplaatst. De
jaarrekening en het jaarverslag zijn op te vragen bij de secretaris; kosten € 10,incl. verzendkosten.
Restauraties
 De Olifant is opgeleverd en staat er weer mooi bij. Door het tijdelijk
stilzetten van de Grote Molen te Broeksterwoude -vanwege problemen met
het gevlucht- wordt de Olifant voorlopig tevens als lesmolen gebruikt. Bij
de oplevering is gebleken, dat het metselwerk van de in- en uitstroom in
slechte staat verkeert en restauratie behoeft. Door de aanwezigheid van
drie vijzels wordt dit een omvangrijke klus.
 Het nieuwe gevlucht en windpeluw voor de Hond zijn aangebracht en het
werk is door Molenbouw Jellema opgeleverd.
 Jellema heeft ook opdracht gekregen voor de restauratie van de
Broekpoldermolen. Dit betreft de vervanging van het gevlucht, herstellen
vijzel en het rietdek van de kap. De wijzigingen op het oorspronkelijke
restauratieplan zijn vlot door de RACM en de provincie Fryslân
goedgekeurd.
 Aangezien de Achlumermolen via een onverharde weg bereikbaar is, kon
in het winterseizoen de vijzel niet worden aangebracht, evenals het
verplaatsen van de trafo. Als u dit leest zullen de werken wel zijn
uitgevoerd en hebben we er een mooie werkende molen bij.
 Voor de “Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand
2007” zijn de Jansmolen, de Klaailânsmolen en de Wijnsermolen bij de
R.A.C.M. aangemeld. De beslissing over deze aanvragen wordt voor 1 juli
a.s. verwacht. Begin april j.l. is eenzelfde regeling voor 2008 opengesteld.
Hiervoor zullen de Grote Molen Broeksterwoude, de Hoop en de Olifant
worden aangemeld.
Onderhoud
 De opnamen van het onderhoud m.b.v. het inspectierapport van
Monumentenwacht Fryslân heeft plaatsgevonden. De opdrachten voor de
uitvoering van dit onderhoud zijn verstrekt. Het blijkt dat het schilderwerk
een grote post is. Voor een deel komt dit door algengroei en vogelpoep.
Regelmatig schoonmaken zal een aanmerkelijke besparing opleveren.
 Bij de het uitwerken van de opnamen bleek, dat er relatief veel
afwijkingen met het Periodiek Instandhouding Plan ( P.I.P.) waren . Voor
een deel hiervan moet een melding aan de R.A.C.M. worden gedaan en de
verwachting is, dat dit in de loop van de jaren alleen maar zal toenemen.
Het blijkt moeilijk om voor een dynamisch monument - zoals een molen –
het onderhoud voor een termijn van zes jaar te plannen.





Bijna alle gemeenten hebben positief gereageerd op onze vraag om hun
bijdrage in de onderhoudskosten te verhogen tot 25% van € 50.000,- per
molen voor de zesjarige P.I.P. periode. Hiervoor zijn we ze zeer
erkentelijk!!. De provincie Fryslân heeft voor 2008 ook haar
budgetsubsidie verhoogd en neemt onze vraag tot verhoging van de
subsidie mee in de opzet van de provinciale subsidieverordening 2009 2012.
Om in de zesjarige P.I.P. periode goed zicht te kunnen houden op de
bestede kosten voor onderhoud is een kostenbewakingsysteem opgezet.
De ervaring leert dat dit prima werkt.

Molens als onderdeel van het toeristisch product Fryslân

Dokkumer molens op Nationale Molendag in een toeristisch kader (foto G. D. Wijnja)





Dit idee wordt door de provincie Fryslân ondersteund. Op de website van
Friesland Marketing komt een vermelding van de website van De Fryske
Mole.
En . . . .als de vlag op de molen staat is de molenaar aanwezig en graag
bereid om u over “zijn” monument te vertellen. Ook scholen en andere
groepen zijn welkom.
De molenroutes in Fryslân ( rondje Bolsward, Dokkum of Leeuwarden) en
ansichtkaarten van de molen zijn op een aantal molens verkrijgbaar of te
bestellen per e mail : secretaris@(geenspam)defryskemole.nl. Kosten €
1,50 per stuk inclusief verzendkosten.

Tot slot
Onze molens hebben bijna allemaal een molenaar en draaien aanmerkelijk meer
dan de voorgaande jaren. Dit is voor de molen een goede zaak en wordt ook
door onze subsidiënten, de gemeenten en de provincie zeer op prijs gesteld.
Voor een aantal molens hebben we echter versterking nodig. Wie?
Pieter Kooistra secretaris DFM e.mail secretaris@defryskemole.nl
Zie ook de website www.defryskemol.nl

GILD FRYSKE MOUNDERS

Van de penningmeester
Zoals jullie al gemerkt hebben heb ik de acceptgiro’s voor 2008 verzonden. Veel
leden hebben ondertussen hun contributie betaald. Voor de andere leden graag
zo spoedig mogelijk de contributie overmaken.
Tijdens de voorjaarsvergadering heb ik het boek
“Fryske
Moletaal”
benamingen
bij
de
Friese
poldermolen gepromoot. Veel leden hebben die avond
het boek aangeschaft.
Het boek ziet er prima uit en is een aanvulling voor je
molenbibliotheek. De prijs zal geen probleem zijn. Op
de voorjaars- en najaarsvergadering is het boek aan te
schaffen voor € 5,--. Wanneer ik het boek moet
verzenden is de prijs € 7,50 inclusief verzendkosten.
Degene die het boek wil aanschaffen en niet wil
wachten tot een GFM vergadering kan € 7,50
overmaken op rek.nr. 29.80.24.934 tnv Gild Fryske
Mounders te Sneek onder vermelding van “Fryske
Moletaal”. Het boek wordt je dan zo spoedig mogelijk
toegestuurd.
Met vriendelijke groet
Piet de Vries

Nieuwe leden/donateurs GFM
Fam. T. van Berge Henegouwen
M. Borst
A. Hoogduin- Hoogeboom
J. Peenstra
M.A. de Ruiter

Zevenhoven
Nieuwe Niedorp
Meedhuizen
Warten
Bolsward

De vereniging heet deze nieuwe molenvrienden hartelijk welkom.

Molenstichting Nijefurd vereerd
met jaarprijs voor vernuft en
volharding
35 jaar strijd voor molenbehoud
Vijftig jaar geleden leken de molens rond het Friese stadje Workum hun
ondergang tegemoet te gaan. De industriemolens hadden al het loodje
gelegd. De Nijlanner molen maalde weliswaar nog, maar de Snip en
Ybema’s molen verkeerden in erbarmelijke staat. Ze dreigden ten gronde
te gaan aan een gebrek aan belangstelling en aan het trage malen van
de papieren molens van ons land.
“Zo helpt de ene de andere om zeep,” zo klonk
het toen verbazingwekkend. 29 molens sierden
ooit alleen It Heidenskip bij Workum. En twee
daarvan stonden aan de wieg van de Workumer
molenstichting.
In 1973 kon veehouder Arie Gaastra het niet
langer aanzien. Zijn molen De Snip was ondanks
het bestaan van een Friese molenverordening
toch afgegleden naar de status van wrak. Zie de
foto hiernaast. Samen met de plaatselijke
apotheker,
een
loodgieter,
een
collega
veehouder en burgemeester Pastoor richtte hij
de molenstichting op waarbij een ieder 100
gulden in de pot stortte. Er was een begin en dat
zou uitgroeien tot iets waarvan we heden ten
dage nog steeds de heerlijke vruchten kunnen en
mogen plukken.
Het andere molentje was de tjasker die Roelof
Dijksma in 1915 in opdracht van Jan Noordenbos had gebouwd voor nog geen
100 gulden. Het was het molentje dat als laatste der Mohikanen een stoere strijd
streed. Het maalde nog met koeiendekken als molenzeilen. Tijdens de
roemruchte excursie van De Hollandsche Molen in 1963 stopten hier op het
smalle landpaadje maar liefst zes bussen vol molenvrienden. Men was verrukt
over het landschap maar de toestand van De Snip en De Nijlanner noemde men
zorgelijk.
De plaatselijke molenvrienden zagen die achteruitgang ook, maar zoals
gememoreerd, het duurde nog tien jaar voor er echt actie kwam. Maar sindsdien
ging het crescendo.
De stichting heeft molens in eigendom verkregen en laten restaureren of na
herstel overgenomen van gemeente of waterschappen.
Na De Snip, die in 1975 na restauratie werd overgenomen van Gaastra ,volgde
De Nijlannermole die gerestaureerd werd in de jaren 86/87. Hij werd
overgenomen van Wetterskip Tusken Mar en Klif.

In diezelfde periode vond de herbouw plaats van De Vlijt in Koudum, een
spinnekopkorenmolen op stelling. Stichting De Fryske Mole had dit
bewerkstelligd, maar de molenstichting Nijefurd is als plaatselijke hoeder
inmiddels de trotse eigenaar van dit sierlijke molentje dat de herinnering
bewaart aan de oude Koudumer molenhistorie. Plaatselijk is er ook veel
draagkracht voor behoud van dit wiekendragertje. De stichting werkt nauw
samen met de Vereniging Vrienden van De Vlijt. En vorig jaar nog werd een
nuttige aanbouw gerealiseerd met keukentje en wc. Uiterlijk benadert het nu ook
meer het aanzien van z’n voorganger.
De Molenstichting Nijefurd maakt zich niet alleen
sterk voor de traditionele houten windmolens. Ook
de windmotoren kregen en verdienden de aandacht
van de bestuurders. Ze werden opgeknapt en in
eigendom verkregen.
De schitterende grote Herkules windmotor aan het
Jan Broerskanaal bij Molkwerum werd in de jaren
93/94 geheel hersteld en de majestueuze motor van
de voormalige Skarpolder aan de Fluessen volgde
dat voorbeeld in 2000/2001. Machtige maalders zijn
het in een wijds polderlandschap. Beide zijn
toevertrouwd aan twee kenners en
windmotorliefhebbers: Hans de Vries en Jan
Bergstra. Laatstgenoemde stelde zelfs, samen met
Hengst, een boekje samen over deze ijzeren vaanen roosdragers getiteld De Windmotor als
poldergemaal in Friesland. Het boekje was in een

Herkules-windmotor aan het Jan Broerskanaal bij Molkwerum

mum van tijd uitverkocht en een herdruk in eigen beheer wordt overwogen.
Liefhebbers kunnen zich melden bij de auteurs of bij de redactie.
In 2001/2002 werd Ybema’s Molen in oude glorie hersteld en overgenomen van
de gemeente Nijefurd.
Dit feestelijke gebeuren was voor molenkenner van de streek Willem D. Hengst
aanleiding om de historie van de molens van It Heidenkip in boekvorm uit te
geven. Een prachtig in A4 formaat gebonden boek met heel veel schitterende
foto’s was het resultaat om trots op te zijn.
Terug naar de eigenlijke molens.
Alle windgemalen van de stichting Nijefurd zijn inzetbaar bij calamiteiten en
verder wordt er door bestuurslid en leermeester Jaap Tiedema namens het Gild
Fryske Mounders de opleiding tot molenaar verzorgd. Momenteel zijn er 7
gediplomeerde molenaars actief op de molens van de Stichting, daarnaast zijn er
in
Workum
nog
drie
aspirant
molenaars. Behalve dat ze veel met
de molens malen, verrichten ze ook
het
nodige
verfwerk
en
klein
onderhoud.
Maar we zijn er nog niet. Want het
toont
de
strijdlust
van
de
molenvrienden van Nijefurd. Een
unieke ondertoren van een spinnekop
in Nijhuzum sprak tot de verbeelding
en die zou eigenlijk ook toegevoegd
moeten
worden
aan
het

molenparadijsje. Niet als stompje maar fier als een stoere wiekendrager. In 2003
was het restantje overgenomen van Wetterskip Fryslân en in de afgelopen winter
is in de molenmakersloods van Bouw 75 in Workum begonnen met het herstel
dat dit jaar bekroond gaat worden met een feestelijke ingebruikname.
De heren van het eerste uur mochten op zaterdag 5 april op het podium van het
Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam een prestigieuze molenprijs in
ontvangst nemen. Dat gebeurde tijdens de middagsessie van de jaarvergadering
van Vereniging De Hollandsche Molen. Het zijn de Nijefurdse molenvrienden
Henk Gaastra, Sietze van Seijen en Sytse Jorritsma. Samen vertegenwoordigen
ze 86 jaar molenstrijd. Omdat Jorritsma verhinderd was nam Jaap Tiedema als
secretaris van de molenstichting de honneurs waar.
“De jaarprijs van het Molengiftenfonds moet gezien worden als een waardering
voor de inzet die met vernuft en volharding geleid heeft tot een waardige
molenrevival. Vakmanschap, veelzijdigheid, voortvarendheid, door opleidingen
verzekerd van voortbestaan, wat een rijkdom aan kwalificaties,” aldus Gerben
Wijnja in zijn speech.

Op de foto overhandigt de voorzitter van het Molengiftenfonds dr. Eric
Zwijnenberg het certificaat als aandenken aan de heer Sietze van Seijen. Henk
Gaastra en Jaap Tiedema rechts kijken toe. Links bestuurslid ir. Maurits
Pigeaud.
Op
de
achtergrond
de
andere
genomineerden.
De foto is van Harmannus Noot uit Haren.

Bijeenkomst van vrijwilligers
Op zaterdag 26 april kwamen alle vrijwilligers van de Molenstichting Nijefurd
bijeen in de molenmakerswerkplaats van Bouw 75 in Workum. Daar werden ze
geïnformeerd over de jaarprijs en de vorderingen van de grote spinnekopmolen
die nog voor de bouwvak in Nijhuzum weer opgebouwd wordt. De onderdelen

waren stuk voor stuk te bewonderen.
Buiten op het erf stond de fraaie
schroefbak. Als je hem zo boven de
grond ziet staan is het altijd weer
indrukwekkend.
De
foto
die
we
maakten is afgedrukt bij de kop van dit
artikel. Verder was de ambachtelijke
smid Henk Wis uit Warns van de partij.
Hij heeft al het ijzerwerk ten behoeve
van de bouw gesmeed, “want er komt
geen schroefdraad aan te pas bij deze
bouw”.
Daarmee wordt al aangegeven dat de
restauratie met grote zorgvuldigheid en
gewetensvol wordt uitgevoerd door de
molenmakers Hugo Landman, Freek
van Zanden en Harry de Hoog. Er is dan
ook serieus bouwhistorisch onderzoek
verricht alvorens zij met de bouwklus
begonnen. En dat levert straks een
spinnekop op die zijn gelijke niet heeft.
Voor een uitgebreid verslag van al die bijzonderheden verwijzen we naar het
artikel van Jaap Tiedema in ons vorige
nummer (blz. 19 t/m21).
De voorzitter van de molenstichting,
burgemeester Hans Boekhoven, sprak
de aanwezigen toe. Hij gaf te kennen
zeer trots te zijn met de waardevolle
onderscheiding. Bovendien liet hij zich
lovend uit over de mensen op de
werkvloer:”Wij
verkeren
in
de
gelukkige omstandigheid te maken te
hebben met een enthousiast bestuur,
maar last but not least ook met zeer
enthousiaste molenaars/vrijwilligers die door secretaris, Jaap Tiedema, op een
geweldige wijze begeleid worden . Het
is een genoegen om van deze club
mensen voorzitter te mogen zijn.” Trots
liet hij ook uit over het bedrijf Bouw 75.
Bij de foto’s:
Rechtsboven: Smid Henk Wis smeedt
het ijzer voor onderdelen van de
spinnekop
Boven: Hugo Landman bezig met het
maken van de houten schroef/vijzel
Rechts: Hugo Landman wijst op de
bijzondere constructie van ophanging
van de koker .

Ter afsluiting werd door Hugo Landman een beamer presentatie verzorgd over
bouw vanaf de demontage tot op het moment van samenkomst. Wordt vervolgd.
Gerben D. Wijnja

Rondje Utrecht
Zaterdag 29 maart 2008. ’s Ochtends om kwart voor zeven in een
hoosbui naar de opstapplaats in Goutum gereden. Ik meende dat het een
mooie dag zou worden maar de weerman zit er weer eens flink naast,
lijkt het. Stipt zeven uur rijden we weg en pikken onderweg nog een
aantal mensen op. We zijn in totaal met 56 man.
Voor mij is het allemaal nieuw en ik ken alleen
Marianne, mijn collega leerling en Johan Nooi
van wie wij zo nu en dan les krijgen op De Hoop
in Stiens. Al gauw knapt het weer echter op en
de sfeer in de bus is gemoedelijk. De weerman
had toch gelijk en ik moet er nog veel over
leren. Maar ja , daar ben je leerling voor. Als we
in Woerden arriveren is het halfbewolkt en er
staat een mooi maalwindje volgens mij. Jaap en
Ruurd Jakob verdelen de groep in tweeën en wij
gaan eerst naar een restaurant in een oude
kazerne, de appeltaart staat al klaar. Dan
kunnen we naar De Windhond (foto links)
(1755) toe. Het is een stelling korenmolen die
beeldbepalend voor het oude centrum van
Woerden is. Hij valt erg op omdat de molen op
een heuvel staat en daardoor extra hoog boven
de bebouwing uitsteekt. De hele stenen molen is
zwart geteerd wat een statig effect geeft. Binnen blijkt het een prachtige molen
te zijn met een gezellige rommelige sfeer. Sommigen merken op dat het wel een
museum lijkt omdat de molenaar allerlei dingen verzameld heeft en tentoon
gesteld heeft in de molen. Ruurd Jakob laat mij zien met welke ogen je naar zo’n
molen kunt kijken en hij wijst op een oude roede die als verstevigingsbalk in een
zolder is gebruikt. Op een aantal plaatsen in
de molen hangen olielampen die een geur
verspreiden die bijdraagt aan de gezellige
sfeer. Het bijzondere van deze molen is dat
er ooit bij het gieten van de as iets mis is
gegaan en daarom het bovenwiel a centrisch
met vulstukken om die as is gezet. Op de
stelling heb je een prachtig uitzicht over
Woerden. De bovenkant van de balie
bestaat uit touw en als de molen draait
moet je dit losmaken. Achteraf hoorde ik
nog dat er ook een Crossley gasmotor in
een bijgebouw staat die voor het malen in
gezet kan worden. Die had ik ook nog wel
even willen bekijken.
Dan gaan we de bus weer in en rijden we
naar de Spengense molen (1841) in
Kockengen (foto rechts). Er wordt een
beetje gemord omdat we ongeveer een

kilometer
langs
een
dijk
moeten lopen om er te komen.
Kennelijk is lopen niet de
favoriete
bezigheid
van
molenaars. Zo op de vlakte en
langs het water is het best wel
fris om de neus maar het is een
prachtig gezicht om de molen
van een afstandje met vier
halve zeilen te zien malen.
Deze molen is een wipmolen
met scheprad. De hele kap is
niet zo lang geleden vernieuwd
en ruikt ook nieuw. Ik weet niet
of het bij dit soort molens altijd
het geval is maar ik vond de
bovenas erg kort. We kunnen alles prima bekijken en er is geen luik of deur die
ongeopend blijft. Beneden is een geheel ingerichte woning die niet meer
bewoond wordt. Het geeft wel een prachtig beeld in welke omstandigheden men
vroeger op zo’n molen leefde. Afgezien van de wel erg kleine bedsteden vond ik
het er redelijk comfortabel uitzien. Wat ik erg mooi vond is de koningsspil die
midden in de kamer achter twee deurtjes draait. Ik had niet verwacht dat er nog
zoveel ruimte zou zijn.
Dan rijden we naar Wilnis waar we een bezoek brengen aan De Veenmolen
(1823) een grondzeiler en korenmolen. Wat direct opvalt is dat de fundering heel
goed zichtbaar is. Volgens sommigen zou het kunnen dat deze molen ooit als
poldermolen is gebouwd en later omgebouwd is tot korenmolen. Anderen zijn het
hier niet mee eens. Ik had nog nooit een luiwerk gezien en dit was mijn eerste.
Het is ook nog een bijzonder luiwerk omdat het conische wielen heeft (foto
boven). Ook zag ik hier mijn eerste Engelse kruiwerk. Je kon goed zien dat er
vroeger een neutenkruiwerk heeft gezeten omdat de zwaluwstaart verbindingen
nog te zien waren onder de rail die op het boventafelement is gezet. De enorme
hekken die om de koningsspil waren gezet vond ik ronduit lelijk. Ik weet ook niet
of ze de veiligheid nou echt bevorderen maar het zullen wel weer regeltjes zijn.
Wat wel erg leuk was, was dat ik met allerlei mensen aan de praat raakte (wat
overigens wel tot direct resultaat had dat ik dit stukje mocht schrijven) Ik
herkende de man van de folders en de posters en hij bleek Rolf te heten. Later
liet Rolf ons in de kap nog zien dat De Veenmolen een boventafelement bezit met
blokkelen (foto onder) wat aangeeft dat het een vrij oude molen is. Van Jippe
kreeg ik een foto van zijn molen in Wyns en hij nodigde mij direct van harte uit.
Heerlijk zo’n sfeer van gedeelde interesse en gastvrijheid. Ik had al eens een
paar artikelen van Popke gelezen in de Utskoat maar nu had ik er een gezicht bij.
Popke weet volgens mij ontzettend veel en kan er ook nog prachtig over
verhalen.
Dan brengt Durk, onze chauffeur, ons naar poldermolen De Loenderveense Molen
(foto volgende pagina bovenaan) (1652) Het weggetje wat naar de molen leidt
blijkt opgebroken te zijn en we moeten er via een alternatieve route naartoe.
Vanuit het dorpje Loenen moeten we een kilometer lopen en dit wordt niet echt
gewaardeerd. Ruurd Jakob krijgt de volle laag en hij voelt zich als één van de
organisatoren kennelijk een beetje bezwaard want hij biedt zijn excuses aan voor
het ongemak.

Gelukkig blijkt het gekkigheid en gaat bijna
iedereen mee en is het bezoek zeer de
moeite waard. Het is een grote molen met
een vlucht van 25,70 meter. Wat mij vooral
opviel was dat de kapzolder echt van
enorme afmetingen was, je kunt er zo een
flink feest geven. De molenaar liet nog een
aantal Iepen rollen zien die binnenkort in
het rollen kruiwerk zouden worden gezet.
Deze molen zou ooit als binnenkruier zijn
gebouwd. Wat uniek is aan deze molen is
het feit dat de steek van de onderschijfloop
en –wiel met 17,8 centimeter de grootste
en grofste is van Nederland. Ruurd Jakob
liet nog zien dat er een apart remkleppen
systeem op de wieken zit. De as is niet
doorboord en de kleppen werken met
gewichten en centrifugaal kracht. Hij wees
ook nog op een kikker die links onder op de
hekken zat en gaf aan dat die bij ons niet
voorkomen. Dit soort details zijn leuk om
te ontdekken en het leert je goed naar
andere molens te kijken. Verder zat er ook
in deze molen een ruime niet meer
bewoonde woning. Op de wandeling terug
heb ik heel leuk gesproken met een
afvaardiging van De Jager uit Woudsend.
Ik kijk er erg naar uit om daar stage te
gaan lopen.
Ten slotte rijden we naar Weesp om daar
De Vriendschap (foto onder) (1900) te
bezoeken. We worden welkom geheten door
Wouter Pfeifer, meester molenaar, die ik
onmiddellijk herken van de tv serie Werken
met Wind en Water. Hier is het één en al
actie. Er wordt druk gemaald en bovendien
is men druk bezig met een verbouwing. Alle
medewerkers van De vriendschap lopen op
klompen en al het geklos in combinatie met
het gehamer en gezaag en de draaiende
molen geven een levendige sfeer. Wat mij
ook opvalt, is dat de hele molen wit van het
meel is. Deze molen heeft met 163
kammen het grootste spoorwiel van
Nederland en men heeft de beschikking
over maar liefst vier koppel stenen. Men
heeft hier een wekelijkse productie van een
kleine ton meel. Het was me al opgevallen
dat er in onze groep ook een aantal jonge
enthousiaste mensen waren die het
molenaar zijn in het bloed hebben maar in

Weesp heeft Thomas, die zich op Internet Meelmuisje noemt, echt indruk op mij
gemaakt. Hij is 15 en heeft een enorme kennis die hij ook nog graag deelt. Wat
mij helemaal verbaasde was dat hij kennelijk de molenaar van de Schalsumer
Molen kent. Als hij bij z’n opa in Friesland was ging hij toen hij 11 was al alleen
op pad en benaderde molenaars om alles over molens aan de weet te komen.
Prachtig zo’n enthousiasme en goed voor het voortbestaan van het vak. Hij zou
voorlichtingen op scholen moeten geven dacht ik nog.
Toen was het moment gekomen om weer terug te tuffen naar Fryslân. We
werden vriendelijk uitgezwaaid en met een kopje koffie in de hand en denkend
aan alle indrukken van de dag verliep de terugreis bijzonder vlot. Om ongeveer
half acht kwamen we weer bij het beginpunt aan. Ik vond het een geweldige
belevenis. Ik heb veel leuke mensen ontmoet en een aantal uitnodigingen gehad
om bij hen op de molen langs te komen. Bijzonder bedankt. Sjerp de Jong
schreef laatst in de Utskoat dat het goed voor de leerlingen is als ze het
molenaars cultuurtje tijdens zo’n excursie eens opsnuiven. Ik heb het gedaan en
het is me zeer bevallen, ik ga volgend jaar weer mee!
Theo Zwerver
Openluchtvoorstelling

De Klucht van de Molenaar
Kom kijken naar het doldwaze toneelstuk van Bredero opgevoerd door
Theatergroep De Kale uit Amsterdam met bekende Nederlandse acteurs.
Wanneer?
Waar?
Makkinga
Hoe laat?

Zondag 8 juni
Korenmolen De Weyert te

1e voorstelling van 16.00 uur
tot 17.00 uur
2e voorstelling van 19.30 uur
tot 20.30 uur
Entree
€ 7,50 pp; voorverkoop € 5,00
(de entree is inclusief parkeergeld en een kop
koffie/thee of fris)
Kaartverkooop:
 Vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling aan de kassa bij molen De
Weyert
 Voorverkoop bij de Troefmarkt in Makkinga of telefonische bij Eelke
Rijpkema 0516 441 688 en Roelof Bosma 0516 441 594. (Deze kaarten
moeten een half uur voor aanvang van de voorstelling bij de kassa
afgehaald worden)

Mis het niet, reserveer tijdig!!!

Het scenario

foto: Quinten Reehuis

In het toneelstuk uit 1613 schetst Bredero een hitsige molenaar die de
huwelijkse trouw op de hak neemt, maar die uiteindelijk in zijn eigen kuil valt.
Dit gegeven op zich is al komisch. Maar met name het Bredero zo eigen
bloemrijke en onverschrokkentaalgebruik maakt het stuk onweerstaanbaar.
Theatergroep De Kale speelde vorige zomer in het kader van het jaar van de
molen De Klucht van de Molenaar van Bredero bij verschillende molens in
Nederland. De molentournee voerde o.a. langs molens bij Kinderdijk, de Zaanse
Schans, in Heerenveen, Groningen, Nieuwegein en Gouda. Het was een groot
succes. Stichting Korenmolen De Weyert in Makkinga nodigde ze daarom uit voor
twee uitvoeringen.
Cast: Vastert van Aardenne, Celia van den Boogert, Marieke de Kruijf en Jérôme
Reehuis • regie: Victor van Swaay
Recensies:
‘……Een sprankelende voorstelling in de ideale bezetting. Dat de
oorspronkelijke oud-Hollandse dialogen na 400 jaar als een gek
werken, tekent het beeldend vermogen van het kwartet
acteurs!’ (Dagblad van het Noorden); ‘De opvoering is een feest’
(NRC Handelsblad); ‘De kale’s enscenering is ronduit
verrukkelijk.’ (Trouw)

Opvoering van de klucht bij een van de molens van Kinderdijk.

Nationale Molen- en
gemalendag in een
stralend weekend

Nederland was in de ban van de zomerzon. Terwijl elders in Europa het weer
tegenzat, werd ons land ruim bedeeld met zonnewarmte terwijl een matig
zomerbriesje vanuit noordoostelijke richtingen voor wat verkoeling zorgde en …
het was net genoeg om de molenwieken in beweging te krijgen. Op onze reis
langs verschillende molens was de belangstelling wisselend. Molens op de
doorgaande toeristische (fiets)routes hadden over aanloop van bezoekers niet te
klagen (Stiens, IJlst Woudsend), maar de poldermolentjes die ver weg in het
land stonden werden stukken minder bezocht. Toch was er veel fraais te
bewonderen. De Babuurstermolen stond als een plaatje te draaien met z’n
nieuwe zeilen en vlaggetjeslijnen. Molenaar Jos
Hoogenboom was in z’n nopjes. Sinds drie jaar is Jos
wekelijks op deze watermolen te vinden. Hij
onderhoudt met grote enthousiasme de molen en dat
gebeurt geheel in stijl met z’n voorgangers:
‘Ik vermaak mij hier prima! Ik houd ervan om hier te
zijn en geïnteresseerden wegwijs te maken over de
molen en het vak ‘molenaar’. ‘Als je van de natuur
houdt, dan is dit hier een ideale plek’, aldus Jos. ‘Ik
ben niet alleen in de weer met de windsterktes en
windrichtingen. Sinds kort word ik vergezeld door een
eend en haar negen eieren. Kortom, een mooie plek
waar alle krachten van de natuur samen komen.’ Voor
menig molenaar blijkt het Jaar van de molens op de
molendag een vervolg te hebben gekregen, want de
vlag van vorig jaar wapperde wederom op diverse
molens, zoals hier op de Pankoekstermolen bij De
Hiemert.

De Slagdijkster (links) en de Balkendster voor het eerst samen malend in beeld.
Hieronder: de Vrouwbuurtstermolen. Rechts: Cees Teeuwisse aan de maalbak van De
Hond te Paesens.

Verschillende molens hadden bijzondere activiteiten georganiseerd. Zo was in
Stiens toneelvereniging De Plankewrotters van de partij, terwijl in Burdaard
pannenkoeken gretig aftrek vonden. Stefan Teeling daarover: “In de droogschuur
aangekomen waren de pannenkoekbakkers ook al aanwezig. De eerste bezoekers
kwamen zo tussen tien en elf, het werd al snel druk. Verder werden er de hele
dag rondleidingen gegeven. Zo rond half vijf werd het dan al weer tijd om te
gaan opruimen.” Een ander geluid kwam uit Finkum waar Cees Foppele op het
pas gerenoveerde molenerf van de Slagdijkstermolen voor het eerst
molenliefhebbers mocht begroeten in de gerestaureerde molen. ”In totaal
kwamen er toch nog 12 bezoekers en dat was toch nog leuk zo! Geslaagde dag
dus.” De aan dezelfde sloot en het Elfstedenvaarwater gelegen Balkendstermolen
zorgde voor een aanvulling op een voor dit gebied schitterend molengezicht dat
herinnert aan het beeld van vele decennia geleden.
In dezelfde regio pronkte de Vrouwbuurtstermolen met haar nieuwe rieten
bekleding op romp en kap. Het is weer een juweel in het roemruchte
Elfstedentraject geworden en over bezoekers had men er niet te klagen. Het was
er voortdurend gezellig druk. Een andere molen
met vernieuwingen was de koren- en pelmolen
De Hond in Paesens. We troffen er
molenaar Cees Teeuwisse aan die bezig was met
het inspecteren van de draaiende molen alvorens
hij opgeleverd zal worden. In een volgend

nummer komt hij uitgebreid terug op de restauratie van deze fraaie molen die
o.a. nieuwe roeden kreeg.
Frank Terpstra meldde dat er op de Deelsmolen van Vegelinsoord over twee
dagen verspreid zo’n 40 bezoekers geteld werden; een alleszins bevredigend
resultaat voor deze toch ook afgelegen molen.
Jippe Braaksma van de Wijnsermolen had eveneens weinig bezoekers, maar zij
die kwamen waren wel heel geïnteresseerd, aldus een enthousiaste Jippe die met
z’n zus op het molenerf voor de ontvangst zorgde. In verband met de droogte
werd hier in plaats van gemalen, water in het natuurgebied ingelaten.
Van het windmotorfront kwam een soortgelijke reactie van Hans de Vries: “Een
tiental bezoekers gehad bij de Hercules windmotor Koudum/Molkwerum. Er stond
te weinig wind om te malen. Het was moeilijk de reus op de wind te krijgen.
Vanwege de droogte van de laatste tijd was het ook niet wenselijk veel water op
de boezem te brengen. Toch een mooie dag gehad daar in die weidse polder en
bruin verbrand huiswaarts gekeerd tegen een uur of 5 in de namiddag.”
Samenvattend kan worden gesteld dat de molenaars tevreden waren over de
molendag(en), mede vanwege het toch wel schitterende weer.

Website www.utskoat.nl druk bezocht
Zoals u weet bestaat er naast de gedrukte versie van De Utskoat ook een digitale
variant: www.utskoat.nl. Deze site is als een vorm van sponsoring gebouwd door
het informatietechnologiebedrijf JumpTide IT te Menaldum. Naast de
ontwikkeling van software houdt het bedrijf zich bezig met de bouw van
werkende websites. Uit de dagelijkse bezoekcijfers blijkt dat de site flink bekeken
wordt. Op 8 april j.l waren dat er maar liefst 265, terwijl het daggemiddelde de
laatste maanden ruim boven de honderd ligt met een gemiddelde over het
afgelopen jaar van ongeveer 100 bezoekers per dag.
De site plaatst laatste nieuwtjes, wetenswaardigheden en aanbiedingen van
tweedehands en antiquarische boeken. Vooral deze pagina’s worden met
voorrang bezocht en menigeen heeft er al waardevolle aanwinsten voor de
molenboekenkast uit gevist.
Zo af en toe zitten er ook boeken tussen met een breder spectrum dan de molen.
Zo vestigden wij uw aandacht bijvoorbeeld op een oud boek over de
poldergeschiedenis van het Grootegaster Westerkwartier van Sietse van der
Hoek en nu weer is het Waterland rond Grou en Earnewâld van de partij met het
schitterende oude boek Volk aan den plas door U.G. Dorhout. Het vertelt het
verhaal van de mensen die in dit gebied woonden en
werkten en uiteraard behoorde daartoe ook de molenaar
van de muonts.
Natuurlijk zijn er ook de onvervalste molenboeken
waaronder de provinciale molenboeken en de geliefde
Zaanse molenmakersherinneringen van Boorsma en
Husslage. Ware juweeltjes met verhalen uit het oude
molenleven die het leven van toen zonder opsmuk
vertellen. Regelmatig een kijkje nemen kan betekenen dat
je eens geluk hebt. Eventueel kunt u een gewenst boek
ook op de zoeklijst laten zetten. In dat geval bent u ervan
verzekerd dat het boek niet aan uw aandacht ontsnapt.

Hempensermeermolen symbool voor lat-relatie
Het klinkt spannend, maar de symboliek droop er vanaf toen burgemeester Fred
Crone van Leeuwarden samen met burgemeester Ella Schadd van Boarnsterhim
onlangs in de malende Hempensermeermolen een samenwerkingsovereenkomst
tekenden. De molen staat op de grens van twee gemeenten en burgemeester
Schadd benadrukte daar de gedachte achter juist deze historische plek. Een
malende molen in werking zetten: de onderbonkelaar en het schroefrad zijn als
twee raderen te vergelijken met twee gemeenten die de boel in gang zetten.
Maar wie is dan de aandrijver (onderbonkelaar) en wie de uitvoerder (het
schroefrad) teneinde het doel van die onderlinge band te bewerkstelligen, zo
vragen wij ons wel af. Crone was daar duidelijk in: “We willen liever
samenwerken dan concurreren.” Het zal duidelijk zijn: het ene wiel kan niet
zonder het andere. Het worden nog spannende tijden in de Hempensermeer.

De Hempensermeer is in de 18e eeuw door Makkumers ingepolderd. In 1784
werd in het voorjaar begonnen met de droogmaking die begin 1785 gereed
was. Toen werd het land in cultuur gebracht waarna in 1788 een boerderij
verrees. Via de Oude Jokse is het 85 hectare grote gebied in handen van
Staatsbosbeheer gekomen. Een fraai, maar vrij onbekend natuurgebied dat
wel “een kleurrijke oase bij de stad” genoemd werd. Met daarin zeer
nadrukkelijk de monumentale molen die overigens van later datum is dan de
droogmaking. In 1863 werd hij gebouwd waarna er tot 1955 op windkracht
mee werd gemalen. De molenaarswoning is jaren geleden gesloopt wat
eigenlijk jammer is want molen en molenaarsonderkomen vormen toch
onbetwist een monumentale twee-eenheid die we thans alleen nog maar
kunnen koesteren. De molen wordt nu nog door vrijwillige molenaars in
bedrijf gehouden.
De oude foto is van 1893 en toont een uitvergroting van een origineel uit de
Tresoor-collectie.

Oud-Winsumer Westermolen kreeg
waardige eindbestemming
Wie kent hem eigenlijk nog in Fryslân: De Westermolen die in het boek
Molens van Friesland (1972) nog voorkwam als wrak. In de
inventarisatie van 1980 (Fries Molenboek) was hij nog van de partij,
maar in de bijzonderheden werd vermeld dat hij was opgeslagen in de
nabijgelegen boerderij “teneinde algeheel verval van de molen te
voorkomen”. In het laatste molenboek Friese Molens was nummer 69
niet meer opgenomen en was het gissen wat er ooit nog eens met het
rompje zou gebeuren. Helaas is de molen voor Fryslân verloren gegaan,
maar in het Industrieel Erfgoedpark De Hoop bij Uitgeest (SIEDH)
beleeft het molentje een waardige renaissance.

Hij staat er op

Op de zonnige zaterdagmorgen van 3 mei was het al vroeg druk op het
erfgoedpark. Vrijwilligers waren druk bezig voorbereidingen te treffen voor de
plaatsing van de ‘De Wester’ op het dak van de droogschuur. Alle denkbare
vlaggen werden gehesen, obstakels die bij de werkzaamheden last zouden
kunnen veroorzaken werden weggehaald om de werkzaamheden vlot te kunnen
laten verlopen. En het verliep vlot. De heer de Leeuw liet er, samen met een
paar medewerkers van zijn aannemingsbedrijf en een aantal SIEDH vrijwilligers,
geen gras over groeien.
Na een kort overleg werd besloten de molen met een kraan in twee delen uiteen
te nemen. romp getild, vervolgens werd de romp met een grote telekraan
opgehesen en na een korte luchtreis op de stelling geplaatst. Alvorens de romp
te plaatsen werd de koningsspil (een houten as) provisorisch geplaatst omdat het
lastig, zo niet onmogelijk zou zijn die later in de molen te plaatsen.
De door vrijwilligers in de afgelopen maanden gebouwde stelling bleek goed van
afmetingen zodat zonder grote problemen de romp bevestigd kon worden.
Daarna werd de kap met wieken door de telekraan
overgenomen van de autokraan en als een wat vreemde
helikopter vliegend naar de romp gehesen en daarop
aangebracht. Na deze handeling klonk er een luid
applaus van de aanwezigen.
Aannemer Klaas de Leeuw heeft toestemming verleend
om de naam van de molen ‘De Wester’ te veranderen
in ‘De Jonge Leeuw’. Nu de paltrok nog!

Een
uitgebreide fotopresentatie
is te vinden op het internet
www.dehoopuitgeest.nl
Met dank aan Jacques Dersjant
van het Erfgoedpark De Hoop.

Uit ons prentenkabinet
De onbekende uit ons vorig nummer leverde geen problemen op. Rolf Dijkema
heeft de kaart in zijn bezit en herkende hem meteen als de "Oegemoune" van
Akkerwoude oftewel De Grote Molen van Broeksterwoude. “Ten tijde van de foto
was de molen hier nog uitgevoerd met zelfzwichting. Wat een mooi gezicht!”
aldus Rolf Dijkema
Bijgaand een nieuwe onbekende die vast meer problemen geeft om hem op te
lossen.

Windmotor Swichem naar ijsbaan Wirdum
Een van de Amerikaanse windmotoren van de “Stichting tot Behoud van de
Amerikaanse Windmolentjes te Goutum en Wirdum” gaat verhuizen. Molenaar
Tjitte Talsma is niet zo gecharmeerd van de oorspronkelijke standplaats achter
een stal. “Yn Wurdum krijt er de romte,” zo liet hij weten. Hij kan daar de polder
bemalen en in de herfst de ijsbaan onder water zetten. De grond is van de
gemeente en de stichting krijgt recht van opstal. Ook mag er een sloot gegraven
worden om de molen voldoende watertoevoer te geven. De stichting heeft nog
twee molentjes. Die aan de Hounsdyk tussen de Wergeasterdyk en de
Drachtsterdyk blijven op hun oude locatie staan. De kosten bedragen € 90.000,-.
Op € 4000,- na is dat bedrag binnen dankzij subsidies en fondsen.

Hidde Siegert en zijn dochtertje Sjoerdsje en knecht Jasper Schaafstra
voor de molen. Boven de deur het bord met de naam van de molen.

Molens en molenaars in Dongeradeel

door Warner B. Banga

De koren- en pelmolen De Rooseboom bij Hantum
Hantum had al vroeg een molen, waarover
echter heel weinig bekend is. Deze molen werd
rond 1635, zuidelijk van het dorp, aangegeven
een de kaart van Oostergo in de atlas ‘De
Vyerighe Colom’ van Jacob Colom op ’t Water.
In een lijst van niet rendabele en af te breken
molens, gemaakt in opdracht van de Staten van
Friesland in 1639, werd ook een windmolen te
Hantum genoemd. De grietenijkaarten van
Bernard Schotanus en Eekhoff geven bij
Hantum geen molen meer aan, zodat
bovengenoemd besluit kennelijk uitgevoerd is.
Die eerste molen, was waarschijnlijk een
standaardmolen.

Zaanse molen
In het kadaster van 1832 wordt als eigenaar van het stuk land (B-768), waarop
later de molen van Hantum zou staan, aangegeven de molenaar Tiete Klazes
Dijkstra uit Leeuwarden. Misschien had hij al plannen om hier een molen te
stichten? Pas in 1862 kreeg Sijbren Klazes de Jong uit Oosterwolde vergunning
om een molen te bouwen in Hantumhuizen: hij kocht daarvoor in Leeuwarden de
uit 1789 stammende molen "De Rooseboom", die in verband met

spoorwegaanleg bij de Schrans afgebroken werd. De geprojecteerd spoorlijn naar
Groningen liep dwars door de molen en daarom werd deze door de Dienst der
Domeinen in 1862 voor afbraak verkocht. Een fraai beschilderd naambord, met
een bloeiende rozenstruik was boven de ingang aangebracht. Gezien dit
naambord zou de molen afkomstig kunnen zijn uit de Zaanstreek, waar een
duidelijk zichtbaar naambord verplicht was.
Molenaars
De eerste eigenaar en gebruiker was dus vanaf 1863 Sijbren Klazes de Jong uit
Oosterwolde, (geboren in Holwerd in 1834). Hij had gewerkt op de molen van
W.A. van der Meulen in Oosterwolde, maar die molen brandde in 1862 af. Sijbren
Klazes was op 30 april 1859 getrouwd met Amarenske Harmens Koopmans,
(geboren 14 januari 1835). Hij kocht van zijn schoonvader Harmen Sydses
Koopmans, die toen een deel van perceel B-768 in zijn bezit had, een stuk grond
om zijn plannen uit te kunnen voeren. Het perceel kreeg nummer B 899. In het
molenaarshuis te Hantumhuizen werden zes kinderen geboren: Antje (1864),
Hiske (1866), Klaas (1869), Trijntje (1871), Harmke (1874), Amarenske (1876)
en Baukje (1879). In 1903 werd De Jong 69 jaar en hij vond dat het tijd werd
om de molen in jongere handen te geven. De Jong vestigde zich daarna in
Dokkum.
Hidde Carels Siegert, afkomstig uit Woudsend, (geboren 16 september 1874),
werd in 1903 de nieuwe molenaar. Hij trouwde op 10 mei 1903 met Johanna
Maria Fredelina Nauta; zij was voor driekwart eigenaar van de bezittingen,
waaronder de molen en een aantal percelen bouw- en weiland. Siegert was
namelijk ook veehouder. Hij werd in Hantum ‘Baas-mot’ genoemd, vanwege zijn
eigenaardige accent en manier van praten.
Knechten op de molen van Siegert waren Jasper Schaafstra van Ternaard en
Willem Lanting. Lanting woonde in het eerste huisje van het buurtje vlak bij de
molen, en ook hulpmolenaar was op de poldermolen in het Hantumerleeg.

De spoorwegovergang bij Hantum, met de op de achtergrond de molen.

In 1924 vond een ingrijpende verbouwing plaats; de schuur achter het woonhuis
werd afgebroken en tussen het huis en de schuur werd een nieuwe loods
gebouwd. In 1937 werd hier nog een stuk aangebouwd.
In de dertiger jaren kreeg Siegert hulp van de jonge Wytze Pieters Terpstra uit
Hantumerburen, die hem zowel van de zorg voor de molen, als die voor zijn
dochter Sjoerdje verloste: in mei 1934 nam Siegerts schoonzoon Wytze Terpstra
het bedrijf over. Jasper Schaafstra wilde niet onder een nieuwe, jonge baas
dienen en vertrok naar Strobos. Hidde Siegert verhuisde naar Murmerwoude en
overleed daar in 1945, kort na zijn vrouw.
Wytze Terpstra voorzag de molen kort voor 1940 van een dieselmotor, maar al
spoedig werd de brandstof schaars en moest hij naar andere mogelijkheden
omzien om zijn nog steeds groeiende klantenkring te kunnen bedienen. Daarvoor
maakte hij naast de Hantumer molen ook gebruik van de molen in Nes, die
tijdelijk door Terpstra bemalen werd. In 1947 werd een tweede schuur ten
oosten van de molen en molenaarswoning gebouwd. De twee schuren waren in
2005 nog aanwezig.
Voorjaarsstorm
Op 1 maart 1949 maakte een
orkaan een abrupt einde aan de
windbemaling
op
"De
Rooseboom". De oorzaak van die
ramp was een defect aan de
molen; de lange spruit, (de balk
die dwars door de kap loopt en er
aan beide zijkanten een eind
uitsteekt),
was
gebroken.
Omkruien en op de wind zetten
was daardoor niet meer mogelijk.
De
molenmaker
was
gewaarschuwd, maar nog niet
geweest. Toevallig stond de
molen
met
het
wiekenkruis
richting zuidoost, dat was de
windrichting geweest, waarin de
molen voor het laatst had
gedraaid. Op 1 maart kwam de
wind uit het noordwesten, precies
tegenovergesteld, waardoor de
molen, ondanks dat de vang er op
stond, achteruit begon te draaien.
Door de sterke storm begon de
molen steeds sneller te draaien en
was reddeloos verloren… Voor Terpstra en z’n knecht was het zaak zich zo snel
mogelijk uit de voeten te maken. Achteruit draaiend begon de as er uit te lopen,
al maar verder naar voren, tot op een bepaald moment het zware wiekenkruis
over het punt van evenwicht heen was en met staartstuk en al naar beneden
kieperde. Eén grote puinhoop bleef over… Ook andere gebouwen in Hantum,
zoals de school, liepen zware schade op in de storm.
De heer Theunis Velink uit Hantum was als schooljongen getuige van het drama:
“Wytze Mûnder sei dat ik meitsje moast dat ik fuortkaam, want de stikken hout

fleagen oer de dyk. Doe haw ik in skoft yn’e berm achter in beam sitten tot de
kap der of gie… want soks meitsje jo net faak mei!”
Nu zou zo’n mooie molen zeker hersteld zijn, maar in 1949 was men met
monumentenbehoud nog niet zover. Herstel stuitte op onoverkomelijke,
financiële bezwaren en daarom liet Terpstra de romp een stuk inkorten en
dichtmaken, zodat zijn bedrijf met motorkracht nog enige jaren op gang kon
blijven. Het onderstuk bleef nog jaren naast de spoorbaan staan, om vanaf 1958
als opslagplaats van een fouragehandel te dienen, tot de romp in de zeventiger
jaren van de vorige eeuw werd afgebroken. Eén van de pelstenen, met een
diameter van 180 cm, werd opgekocht door de heer Reurink uit Dokkum en
kwam in 1980, bij de herinrichting in de Holwerder molen ‘De Hoop’ terecht. Het
is de enige tastbare herinnering aan de korenmolen van Hantum.
Literatuur:
Noord-Oost Friese korenmolens en hun molenaars - door W.T. Keune (Dokkum
1970)
Noordelijk Oostergo - De Dongeradelen - H. van den Berg (Den Haag 1983)
Pastorale terugblikken op Hantum c.a. - door A.H. van Mourik (Dokkum 1986)
Voor reacties en aanvullingen op dit artikel houd ik mij van harte aanbevolen. Ook gegevens over de
molenaars en hun gezinnen zijn van harte welkom: warner.b.banga@chello.nl.

Boek over molens van Franeker in voorbereiding
Na het verschijnen van het molenboek
Molens in en om Harlingen een rijke
historie, is de schrijver van dit boek, de
heer Tj. Severein, jaren bezig geweest een
dergelijk boek samen te stellen over de
Molens in en om Franeker in een rijk
verleden.
Naast het verzamelen van allerlei berichten
in diverse bladen en onderzoek in archieven
is het nu drukklaar. Vormgeving en zetwerk,
compleet met alle illustraties, is geheel in
eigen beheer gedaan.
Het A4 formaat boek bevat 128 pagina's met
de beschrijving van alle verdwenen molens,
inclusief vele foto's van de verdwenen en van
een enkele nog bestaande molen in
Franekeradeel.
Verder verkoopadvertenties, verslagen van
molenbranden, restauraties, plattegronden,
aktes
en
persoonlijke
verhalen
van
betrokkenen. De schrijver hoopt hiermede
een bijdrage te hebben geleverd aan de
molenhistorie van Franekeradeel. Om te bekijken of het kan worden uitgegeven
roepen we belangstellenden op om in te tekenen op dit boek dat rond de 20 tot
25 euro moet gaan kosten. Een en ander hangt ook in grote mate af van de
getoonde belangstelling. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar de heer
Severein tj.severein@upcmail.nl. Via dit blad houden we u op de hoogte. (GDW)

Molenliteratuur
150 jaar graan en meel
Onlangs verscheen een goed verzorgd boekje
over een Koedijker molenaarsfamilie. Maar
liefst anderhalve eeuw graan en meel zijn
samengebracht in dit in oblongformaat
gebonden werkje met slappe kaft dat een
goed beeld geeft van het reilen en zeilen
aldaar. Het is geïllustreerd met sfeervolle
kleurenfoto’s en oude zwart-wit opnamen. Het telt 52 bladzijden in omslag. Het
jubileum gaat gepaard met de herbouw van een nieuwe molen in het dorp waar
ooit de molen van Bos stond. Ons lid Bart Slooten die naast het oude, herstelde
complex woont, schreef erover op het molenprikbord:” De Gouden Engel beoogt
geen replica van welke molen dan ook te worden. Hij is bedoeld als verfraaiing
van het dorp en als herinnering aan de molen die tot 1930 zo'n 70 m noordelijker
stond. Het geheel belooft een mooi complex te worden: de maalderij uit 1866,
het kantoor (de vroegere knechtswoning uit 1871 zowel in- als uitwendig
gerestaureerd), de (overgeplaatste) oudste koolschuur van Koedijk uit 1891 en
de nieuwe molen met daarnaast nog een ontmoetingsruimte. Ik zeg uitdrukkelijk
nieuwe molen, want er zal op geen enkele wijze gesuggereerd worden dat het
een oude is. Dat is ook niet nodig. De oude zijn ook ooit nieuw geweest. Niks
geen geschiedvervalsing dus. Het streven naar het uiterlijk van een verplaatste
Zaanse molen is een concept: je had ook kunnen kiezen voor herbouw van een
standerdmolen die er ooit blijkens oude landkaarten heeft gestaan, maar dat is
alleen al uit een oogpunt van windvang thans niet aan te bevelen. Er is gekozen
voor de fraaie vorm zoals die voorkomt op de bouwtekening van een pelmolen
indertijd getekend door molenmaker Ulle uit Zaandam. In Noord-Holland hebben
diverse verplaatste Zaanse molens gestaan (en nog) dus het streekeigene is wat
dat betreft wel gewaarborgd. Het dorp is enthousiast, er zijn geen bezwaren, het
geld is er, dus waarom niet?” zo besluit hij. Voor wie nieuwsgierig is geworden
verwijzen we naar het fraaie boekwerkje waarin terug gegaan wordt naar de
roots van het bedrijf dat op Terschelling ligt! U leest er alles over. Aanbevolen. U
kunt het boekje bestellen door overmaking van tien euro (incl. verzendkosten)
op rekeningnummer 5890.25.953 ten name van Stichting Johannes Bos in
Koedijk. GDW

Bezoek de molens in Zuid-Holland
Van de ongeveer 1200 molens die Nederland nog rijk is, staan er in Zuid-Holland
alleen al 224. Daarmee is deze provincie de meest molenrijke van ons land. Deze
iconen van Hollands erfgoed worden gekoesterd en onderhouden door een groot
aantal vrijwilligers. Ook de Provincie ondersteunt de molens wat onlangs weer
eens nadrukkelijk werd bewezen met de publicatie van een boekje dat in korte

trekken het verhaal vertelt van de Zuid-Hollandse molens
en, wat niet onvermeld mag blijven, een kleurrijk overzicht
geeft van de 34 molens die voor publiek te bezichtigen
zijn, compleet met alle relevante informatie die bezoekers
nodig hebben.Het boekje geeft daarnaast algemene
hoofdstukjes over de historie, het gebruik van de wind,
molentypes, functies en producten, het leven op de molen,
onderhoud
en
restauratie,
molencomplexen,
het
molenambacht en de toekomst. Het boekje is uitgevoerd in
full-colour, telt 36 pagina’s en Erfgoedhuis Zuid-Holland
heeft het in samenwerking met Uitgeverij Watermerk te
Lekkerkerk in maar liefst vijf talen in de markt gezet. (Nederlands, Duits, Engels,
Frans en Japans). Dit maakt duidelijk dat er met deze uitgave duidelijk op de
toerist wordt gemikt. De fraaie foto’s van Hans Bakker, Eppo Notenboom, Donald
Vandenbulcke en Joop Vendrig spreken boekdelen. Uiteraard ontbreekt een kaart
met overzicht van de molenlocaties niet. De Provincie heeft de uitgave financieel
gesteund waardoor de winkelprijs slechts € 5,95 bedraagt. Het is te koop bij de
meeste winkels van de bezoekmolens in Zuid-Holland, bij de VVV’s en via de
website van de VVV Zuid-Holland: www.vvvzh.nl . ISBN 978-90-78388-03-6.
Voor wie de molens van Zuid-Hollands eens wil bezoeken is deze gids een echte
aanrader. GDW

Van Billen en Kruien
Windmolens in de Kempen
Op de voorkant van dit 143 pagina’s tellende
boek staat korenmolen “De Doornboom” te
Hilvarenbeek afgebeeld. Strak in het zeil
tijdens een ondergaand zonnetje. De subtitel
van het boek is: Windmolens in de Kempen.
Het Nederlandse gebied van de Kempen loopt
van Tilburg in oostelijke richting tot Nuenen.
Het gebied ten zuiden van deze lijn tot aan de
Belgische grens behoort tot de Kempen.
Eigenlijk is dit boekwerk een uitvergroting
van alle molens welke nog in de Kempen
aanwezig zijn. Op alfabetische volgorde gaat
het van Aalst tot Vessem. Net als in het
Noord-Hollands molenboek komt ook in dit
boek het verhaal van de vrijwillig molenaar
duidelijk naar voren. Bij elke molen is bijna
een foto geplaatst van de molenaar “in actie”.
Een van die vrijwilligers in actie is de uit
Friesland afkomstige Lieuwe Tilma. Lieuwe
Tilma was 32 jaar vrijwillig molenaar op de korenmolen van Hapert. Helaas
overleed de heer Tilma in december 2007 op 73 jarige leeftijd, vlak voor het
verschijnen van dit boek. Tilma vertelt in het boek hoe hij destijds op de molen
terecht kwam: “Begin jaren zeventig na de restauratie, was er in de gemeente

geen molenaar meer”. “Een van de mensen van Monumentenzorg kende mij en
wist dat ik als hobby molens afging” Via deze weg kwam Tilma op de molen van
Hapert terecht. Maar de molenliefde begon in Friesland: “Als ik vroeger uit het
keukenraam keek, zag ik negen molens draaien” vertelt hij. Tilma was duidelijk
een molenaar in hart en nieren.
De molen op de voorkant, “De Doornboom” te Hilvarenbeek komt ook
ruimschoots naar voren. De molen aan de Dolenstraat was tot de jaren 60 van
de vorige eeuw vol in bedrijf. De familie van Rijswijk bemaalde de molen. Deze
familie was ook eigenaar van de molen, wat aan het exterieur van de molen te
zien is aan de witte versieringen rond de ramen in de romp. Piet van Rijswijk,
zoon van de laatste beroepsmolenaar, is nog steeds erg betrokken bij de molen.
Hij staat afgebeeld aan de maalbak. Op die foto is duidelijk te zien dat het
scheiplankje vast zit aan een stok, welke door de zolder van de steenzolder gaat.
Hierdoor wordt het dus mogelijk om vanaf de steenzolder het scheiplankje te
bedienen. Dit verschijnsel zie je op veel korenmolens in Brabant.
Aan het einde van het boek, komen de rompen van de Kempen nog naar voren.
Eén van die rompen is een wel hele speciale, namelijk het restant van de winden watermolen te Casteren. De romp is het overblijfsel van een zogenaamde
“Watervluchtmolen”, oftewel: het gangwerk van de molen kon zowel door
windkracht als waterkracht worden aangedreven. Dit soort molens waren een
zeldzaamheid in het Nederlandse landschap. Tegenwoordig komen ze in het
geheel niet meer voor. Het dichtstbijzijnde exemplaar staat in Hüven,
Niedersachsen (D).
Het boek is uitgegeven door Golan publiciteit Hilvarenbeek i.s.m. Drukkerij
Gianotten b.v. Tilburg en is te bestellen via Stichting Levende Molens,
Vincentiusstraat 7, 4701 LM in Roosendaal, tel.: 0165-564930. Het boek bevat
143 pagina’s en is geschreven door Ad van Gool. Afmetingen van het boek zijn:
22x28 cm. ISBN: 978-90-809171-3-2. De prijs van het boek is met € 19,95
(excl. verzendkosten) niet aan de hoge kant. Van harte aanbevolen!
Bij de foto achterop dit nummer:

Ruurd Jakob Nauta

Op 26 april was een grote groep vrijwilligers van de Molenstichting Nijefurd in de loods van Bouw
75 in Workum bijeen gekomen om de stand van zaken rond de herbouw van de spinnekop van
Nijhuzum te komen bekijken. De groepsfoto laat de volgende personen zien: Bovenste Frans
Venema, molenaar de Snip. Hieronder Hugo Landman molenmaker Bouw ' 75. Links van Hugo
Klaas Toxopeus, aankomend molenaar (in opleiding). Onder Klaas Henk Brandsma (toekomstig
molenaar Nijhuizum, nu de Snip). Bovenste man met rode jas Harm Salverda, aankomend
molenaar (in opleiding). Helemaal links met rode jas Sietse van Seijen, penningmeester
molenstichting en restauratiecommisie Nijhuizum. Rechts van Sietse Harry de Hoog molenmaker
Bouw ' 75. Rechts boven Harry Wim Kramer, bedrijfsleider Bouw '75. Voor Harry dochter van
Freerk van Zanden. Daarachter Jaap Tiedema, secretaris molenstichting, leermeester en molenaar
Nylânnermole, restauratiecommisie Nijhuizum. Voor Jaap staat Henk Gaastra, bestuurslid
molenstichting. Naast Gaastra Freerk van Zanden, molenmaker Bouw ' 75. Naast Freerk met rode
jas Wiebe Castelein, bestuurslid molenstichting en voorzitter restauratiecommisie Nijhuizum. Aan
het aambeeld burgemeester Hans Boekhoven, voorzitter molenstichting en Henk Wiss (smid).
Achter Henk Wiss Hans de Vries (windmotoren) met naast hem Jan Bergstra (windmotoren). In
rode overall assistent Henk Wiss. Boven Jan Bergsta Martin de Jong (PR met molendagen ed.,
Nylânnermole). Links van Martin Gert Veldkamp, molenaar Ybema's Mole.
Ontbrekend van bestuur: Bas Oosterbaan, bestuurslid en vriendenclub Koudum, Michiel Galama,
bestuurslid. Ontbrekende molenaars: Laurens en Hiltsje Feenstra (Koudum), Minte de Jong (de
Snip), Anne Smit, aankomend molenaar (in opleiding) en Jan Stoel (tjasker en aankomend
molenaar (in opleiding).
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