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Friese Molenaarsdag
Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders
Nationale Molen- en gemalendag(zie www.molens.nl)
Avondexcursie naar de oliemolen van Roderwolde
Avondexcursie naar de poldermolens van Huins en

Foto’s
Voorop: De molen van Nijhuzum in het wijdse landschap bij Workum
Achterop: De molen van Kollumerpomp maakt deel uit van de molens die
meedoen aan de Friese molenaarsdag
Binnenkant kaft: De molen van Schalsum die meedoet aan de avondexcursies
(foto H.Noot)
Op de colofonpagina: De Huinsermolen die eveneens van de partij is op de
avondexcursies

Van de redactie
Nummer 133 ligt voor u met daarin een aantal bijzondere mutaties in de
redactie. Allereerst is het Hiltsje Feenstra-De Bruijn die voor de laatste keer in de
kolommen van de vaste redactie staat. Zij heeft te kennen gegeven haar vrije
tijd onder andere, meer belangrijke zaken te willen verdelen waarvoor wij
uiteraard alle begrip hebben. In de afgelopen jaren kon u genieten van haar
stukjes die een heel persoonlijke en vaak Frysk-eigen sfeer uitstraalden. Dat
zullen we zeker missen, maar ze heeft beloofd dat ze af en toe best bereid is om
nog eens een bijdrage te willen leveren. Hiltsje, tige tank foar dyn ynset en
moaie stikjes!
Bij een afscheid hoort ook een nieuw gezicht. Als opvolger van Hiltsje hebben we
Michiel de Ruiter uit Bolsward bereid gevonden haar plaats te willen innemen. Hij
stelt zich hieronder nader aan u voor. We zijn blij met zijn toezegging om het
blad mee gestalte te geven en hopen op een fijne samenwerking. Michiel, ook op
deze plaats hartelijk welkom in de redactie.
“Je wordt niet gelukkig door wat je bereikt, je wordt pas gelukkig door te kunnen
omgaan met wat je meemaakt”. Dat is de gedachte van Cervantes. “Leef je
onmogelijke droom”. Het zijn uitspraken, levensmotto’s, volgens welke hij leefde
en aan zijn romanfiguur Don Quichot meegaf. Don Quichot, die dacht tegen
ridders te vechten, maar het waren windmolens.
Ik heb Nederlandse letterkunde gestudeerd en leidde als rector/ directeurbestuurder een groep scholen voor voortgezet onderwijs, maar dat is achter de
rug. Ik ben nu 64 jaar en woon in Bolsward, ik ben West-Fries (Hollander dus in
de ogen van de Friezen) en heb mij het Fries (mei flaters) op beginnersniveau
eigen gemaakt.
Ik geniet van het prachtige weidse landschap, zeker in de Zuidwesthoek. Wind,
water en ambachtelijke techniek stimuleerden mij tot het molenaarschap.
Als leerling-molenaar probeer ik mij nu hierin te bekwamen. Ik onderga met
plezier het leren beheersen van de enorme krachten, die de molen produceert en
van de toepassingen van die krachten. Dat plezier is groter, als de molenbiotoop
optimaal is ofwel als ik vrij midden in het land kan werken: land, lucht en water
om je heen, weg van de drukte.
Ik blijf het nog altijd mooi vinden om met taal om te gaan en taal te ervaren.
Daarom heb ik ja gezegd tegen het meehelpen aan De Utskoat. Een mooie
combinatie van taal en molens.”

GILD FRYSKE MOUNDERS
Uitnodiging openbare voorjaarvergadering
vrijdag 27 maart 2009 om 19:30 uur
De Trilker
www.detrilker.nl
Marsherne 2, 9013 CG Poppenwier

Agenda
1.
Opening en mededelingen door de voorzitter
2.
Vaststellen en goedkeuren notulen najaarsvergadering 2008
3.
Vaststellen en goedkeuren jaarverslag 2008
4.
Ingekomen stukken
5.
Penningmeester:

Jaarverslag 2008

Verslag kascommissie

Aanstelling nieuwe kascommissie
6.
Opleidingen:

Jaarverslag 2008

Mededelingen uit de leermeestervergadering

Uitreiking diploma’s aan geslaagden periode november 2008 – maart 2009
7.
Rondvraag
8.
Pauze
9.
Presentatie met lichtbeelden: “Fascinatie voor hout” door Jan Banga
Zie de toelichting op de volgende pagina
10.
Sluiting
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
Houtzaagmolen Het Hert Dokkum

Programma voorjaarsvergadering 2009 - Gild Fryske Mounders

“Fascinatie voor hout”
Onze monumentale molens bestaan voor het belangrijkste deel uit hout. Zowel
het staande als het gaande werk is grotendeels in dit veelzijdige en prima
bewerkbare materiaal uitgevoerd. Het is verrassend om het hoofdbestanddeel
van het molenerfgoed eens op een bredere manier te bekijken dan enkel de
molens en de naamgeving van ieder afzonderlijk klosje en balkje. In ‘Het
Houtblad’ van november 2007 wordt de volgende uitspraak van de Oostenrijkse
architect Dietmar Eberle geciteerd:
“Hout is niet per se een technisch materiaal, het gedraagt zich als
mensen: het groeit, krimpt en zwelt, wordt grijs. Dat zijn geen
gebreken, maar zeer specifieke kwaliteiten. Per fase wordt het
mooier, net als een mens.”
Historische molens laten ons naast de technische inventiviteit van de vroegere
molenmakers - welhaast ontwerper, ingenieur en maker in één persoon - de
door Eberle bedoelde kwaliteiten treffend waarnemen. En wel met alle zintuigen.

Historische
molenconstructie
Houtexpert Jan Banga uit
Drachten zal in de tweede
helft
van
onze
voorjaarsvergadering aan de
hand van een gevarieerde
beeldpresentatie
vertellen
over onder meer zijn werk als
houtconsulent in de moderne
bouw(kunde). Zijn leven staat
al van het begin af aan in het
teken van hout. Jans vader en
grootvader hadden in Dokkum
een houthandel. In zijn jeugd
stond op het terrein van het ouderlijk huis en het houtbedrijf nog het restant van
houtzaagmolen ‘Het Hert’ of ‘De Reus’. Daarmee zal zijn presentatie een
interessante link bevatten naar de molengeschiedenis. Maar Jan zal vooral
vertellen over zijn fascinatie voor hout. Wij kunnen deze passie vanuit onze
molenkennis alleen maar beamen. Hout is tevens een prachtig bouwmateriaal
voor hedendaagse architectuur. Met name architectuur die meer wil zijn dan een
flitsend computerplaatje of wezenloze nostalgie. In hout kunnen ook nu
gebouwen en objecten worden ontworpen die slim in elkaar zitten en die alle
zintuigen prikkelen. De evolutie van bijvoorbeeld de historische molenbouw is al
lang ten einde gekomen. De beschikbare techniek en de gevraagde gebouwen
(lees: functies) veranderen met de tijd. Wat blijft, zijn dezelfde creativiteit en
inventiviteit die molenmakers en andere ambachtslieden vroeger al op het
materiaal hout loslieten.

Ir.
J.K.A.
Banga
is
als
houtconsulent
werkzaam
bij
Ingenieursbureau Boorsma B.V. te
Drachten.

Moderne houtconstructie
Als bestuur GFM bevelen wij u deze
presentatie van harte aan! (FT)

Nieuwe leden
De volgende nieuwe leden van het GFM heten we hartelijk welkom binnen onze
vereniging:
S.G. Faber
Lemmer
M. de Jongh
Stiens
H.J. van Houten
Beetsterzwaag
H. de Hoog
Snikzwaag
P. van Hijum
Kollumerzwaag
J.C. Wagenaar
Heerenveen
Van de penningmeester
De eerste Utskoat van 2009. Het nieuwe molenjaar is voor ons weer begonnen.
Ik heb altijd de gewoonte om zo snel mogelijk in het nieuwe jaar Doris Mooltsje
aan het werk te zetten. Meestal 2 januari. Dit jaar dus niet. Te veel ijs. Dus
schaatsen. Ook genieten.
Er worden zoals gewoonlijk weer allerlei activiteiten ontplooid door veel actieve
leden van onze vereniging. Ook de financiën krijgen weer de aandacht. Zoals je
op de voorjaarsvergadering zult zien hebben we een uitstekend financieel jaar
gehad. Toch hebben wij dit jaar weer onze financiële verplichtingen. Jullie
bijdrage blijft dan ook gewenst. De contributie blijft € 22,50. Willen de leden die
de contributie automatisch laten overschrijven nog even controleren of het juiste
contributiebedrag wordt overgemaakt?
Het zou mooi zijn als meer leden de contributie automatisch laten overschrijven,
dat scheelt het GFM veel kosten. Via internet bankieren of een eenmalige
opdracht aan je bank is voldoende voor jarenlang betaalgemak. De betaling
graag voor 1 maart 2009 op rekeningnummer 29.80.24.934 tnv Gild Fryske
Mounders, Sneek.
In december hebben de leden die de WA-plus verzekering in de afgelopen jaren
hebben gehad weer een acceptgiro ontvangen. Diegene die tot nu toe nog geen
gebruik heeft gemaakt van de wa-plus verzekering en dat toch wil kan € 9,50
overmaken op bovenstaande rekening. Dan ben voor 2009 verzekerd tot een
maximaal bedrag van 45.500,00 als je schade toebrengt aan je molen en de
eigenaar je aansprakelijk stelt voor deze schade. Het eigen risico is 10% van de
schade met een minimum van € 45,-- en een maximum van € 450,-- per
aanspraak.
Voor 2009 een veilig en winderig molenjaar toegewenst. Piet de Vries

Jaarverslag Gild Fryske Mounders 2008
Chronologisch overzicht van de ledenactiviteiten van het GFM in
2008:









De Friese Molenaarsdag, georganiseerd door Jet Sandberg, vond plaats op
15 maart op een aantal molens in de zuidoosthoek van de provincie en
trok ook dit jaar weer veel molenaars uit andere provincies.
Op de voorjaarsvergadering op 28 maart werden na de pauze twee films
vertoond van Jaap en Jan Kuitert. De eerste over het gieten van een
bovenas; de tweede over een werkdag op molens ’t Lam en De Rat. In het
bestuur werd Martin Bakker voor een tweede termijn herkozen.
De jaarlijkse busexcursie, georganiseerd door Jaap Tiedema en Ruurd
Jakob Nauta, leidde op 29 maart naar windmolens in Utrecht en NoordHolland.
In juni vonden twee avondexcursies plaats, waarbij op 18 juni de molens
te
Edens
(Edensermolen),
Winsum
(Langwert),
Easterein
(Rispensermolen) en op 24 juni Anjum (de Eendracht), Paesens (de Hond)
werden bezocht.
Op woensdag 8 oktober vond de workshop “Schiemanswerk” plaats in
houtzaagmolen De Rat te IJlst onder leiding van Simon Jellema.
In de najaarsvergadering op 7 november werd slechts één diploma
uitgereikt. Albert Wester werd in het bestuur gekozen. Na de pauze de
interactieve presentatie van Ada Meurs en Mark den Boer, molenaars op
de molen “de Passiebloem” te Zwolle.

Overig:
 Op 27 februari heeft Frank Terpstra namens het GFM een presentatie
gehouden over het GFM, de molenaarsopleiding en de rol van de
mounders in het Friese molenbeheer tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van
Friese moleneigenaren o.l.v. Stichting De Fryske Mole.
 In de Leeuwarder Courant van donderdag 8 mei heeft in het kader van de
Nationale Molen- en Gemalendag een artikel van het GFM gestaan onder
de titel “Geld alleen helpt de molens niet”.
 In november vond periodiek overleg plaats over actuele zaken tussen
bestuur Stichting De Fryske Mole en bestuur Gild Fryske Mounders.
 Op vrijdag 28 november heeft een aantal bestuursleden van het GFM de
opening van de spinnekop te Nijhuizum bijgewoond en zich tegoed gedaan
aan de in ruime mate aanwezige en te nuttigen spijzen en dranken.

Notulen algemene ledenvergadering GFM 7 november 2008
Met kennisgeving afwezig: Harm Zuidstra, Dick Sandberg, Hiltje en Lourens
Feenstra-Bruin, dhr. en mevr. van Bergen Henegouwen en Gerben Wijnja.
1. Opening door de voorzitter: welkom aan alle aanwezigen.
Mededelingen voorzitter:
 Overleden zijn Willem Boon, molenaar op de Lonjé of Tadema’s
molen te Bolsward en Kor Broekema uit Dokkum.

Oproep presentielijst te tekenen.

 8 oktober j.l. heeft de workshop “Schiemannen” plaats gehad onder
de bezielende leiding van Simon Jellema; 14 deelnemers.
Dank aan Jet Sandberg voor de organisatie en Simon Jellema voor
de uitvoering.
 Voor de komende voorjaarsvergadering heeft Jan Banga,
houtdeskundige bij uitstek, zich bereid verklaard e.e.a. over hout en
zijn eigenschappen te vertellen.

Nieuwe uitgave “Fryske Moletaal” uitgebracht, is in de
pauze te koop.
2. Notulen vergadering
goedgekeurd.

voorjaar

2008

worden

zonder

wijzigingen

3. Ingekomen stukken: e-mail van Teun Vellinga, voorzitter GVM over
hygiënecode voor korenmolenaars.
4. Jaarverslag penningmeester:
 De contributiebetaling gaat voorspoedig; al zijn er nog steeds leden
die het oude contributiebedrag overmaken – gaarne aandacht,

Na de toelichting op de begroting 2009 zijn er geen
vragen.
5. Opleidingen:
 na een korte toespraak van leermeester Jaap Tiedema wordt aan
Jan Stoel het
diploma
uitgereikt. Aansluitend dankt Jan de
leermeester.
6. Verkiezing nieuw bestuurslid:
 Met algemene stemmen wordt de voordracht van het bestuur –
Albert Wester – aangenomen.
7. Rondvraag:
i. Marten de Jong: vraag in de zaal “Hoe leeft de Friese Molendag”?
Unaniem uit de zaal: ja, doorgaan met de organisatie!
Martin de Jong doet een oproep aan de leden zich beschikbaar te
stellen als lid van de werkgroep FM. Drie leden hebben zich
teruggetrokken en er is dus mankracht nodig. Henk Brandsma heeft
zich opgegeven, maar meer mensen zij nodig, graag opgeven.
ii.
Jan Bergstra: heeft geen Utskoat ontvangen. Piet de Vries geeft
uitleg hoe te handelen, als er geen Utskoat is ontvangen: contact
opnemen met de penningmeester.
iii.
Jaap Tiedema:
1.
de busreis in het voorjaar gaat naar Gelderland op 4 april;
meer info komt in de Utskoat,
2.
alle leden worden uitgenodigd de Nijenfurdse Molendag te
bezoeken op 30 november a.s. ( zie de website van het
GFM).
iv.
v.

Tjitte Talsma: voor de liefhebber liggen op het podium een
brandblusser en een verbanddoos: gratis mee te nemen.
Frits Blom: Beintemapoldermolen draait nagenoeg elke zaterdag;
dus ook op de Molendagen.

vi.

vii.

Stef Mensinga: opmerkingen over de toeristische functie van de
molen en doet een voorstel om te komen tot een folder, die via de
VVV’s en de molens van Groningen tot Gelderland verspreid zal gaan
worden.
En vertelt een leuke anekdote n.a.v. de Nat. Molendag.

Welkom aan de gasten Ada Meurs en Mark den Boer, die de presentatie van de
avond zullen verzorgen , en aan Theun Vellinga, voorzitter GVM.
Om de benodigde apparatuur op te tuigen en aan te sluiten wordt een korte
pauze ingelast.
Na de pauze houdt Theun Vellinga, vz. GVM, een kort betoog: we zien niet
achterom, maar naar de toekomst.
Bij het GVM staat de opleiding op de helling.
Ook besteedt hij enige aandacht aan de “hygiëne code”; deze is te bestellen via
het GVM.
Aansluitend houdt de voorzitter een betoog aan de hand van lichtenbeelden: de
parallel tussen een oude FIAT 500 en de molen, verleden en heden.
Pauze met aansluitend de onderhoudende presentatie met dito quiz over
oliemolens en olieslaan door Ada Meurs en Mark den Boer, molenaars op
oliemolen “de Passiebloem” te Zwolle en medewerkers van het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem.
Oude Fiat 500 in Napels in 2006 versus Deelsmolen in - toen nog - Stobbegat
in de jaren 1950. Elke tijd laat zijn sporen en dus monumenten na. Niet zelden
is het voortbestaan van een historisch object een kwestie van toeval en
geluk….. Soms blijft/bleef iets bewaard; soms verdwijnt/verdween het
voorgoed.(Foto: A. Bokma uit de collectie van P. Timmermans)

Friese Molenaarsdag 2009
Op zaterdag 21 maart a.s. vindt vanaf 10:00 tot 16:00 uur de jaarlijkse
Friese Molenaarsdag plaats. Deze dag is met name bedoeld voor collega
molenaars die door de werkzaamheden op de eigen molen(s) op publieksdagen
niet in de gelegenheid zijn om bij andere molens op bezoek te gaan.
Organisatrice Jet Sandberg heeft ook deze keer weer een gevarieerd en
interessant molenpallet uitgezocht. Dit jaar is het noordoosten van de provincie
Friesland het reisdoel. Deze eerste lentedag is een leuke gelegenheid om de
opengestelde molens en hun molenaars nader te leren kennen.

Tochmaland te Kollum. Voor Friese begrippen een forse poldermolen met zijn
vlucht van ruim 23,5 meter. De molen is in 1893 gebouwd met onderdelen van
een houtzaagmolen.

Dit jaar gaan we langs de volgende molens:
1:
2:
3:
4:

De Mûnts , West 1a, 9285 WB Buitenpost
Poldermolen uit 1959. (46) (50)
Tochmaland, Tochmaland 1, 9291 LC Kollum
Poldermolen uit 1850. (30) (90)
De Westermolen, Ten noorden van Foyingawei, 9293 LR Kollumerpomp
Poldermolen uit 1845. (25) (91)
Windlust, Herestraat 54, 9851 AD Burum
Stellingmolen uit 1787. (41) (53)

5:

Munnikkezijlstermolen, Poorthoek 8, 9853 PM Munnikezijl
Stellingmolen uit 1856. (31) (107)

Het eerste nummer tussen haakjes verwijst naar de nummers in het boek Friese
Molens. Het tweede nummer is het nummer in de molendatabase.
Ik hoop dat er weer veel animo is om deze molens te bekijken.
Inlichtingen: Jet Sandberg, tel.nr. 0517-452272

Avondexcursies Gild Fryske Mounders 2009
De GFM-avondexcursie bestaat inmiddels al weer vijf jaar. Gezien de
geïnteresseerde en grote opkomst op deze lange juni avonden gaan we er
uiteraard mee door. Vanwege het lustrum heeft de eerste avond dit jaar een
afwijkende bestemming. En op de tweede avond maken we van de gelegenheid
gebruik om met een belangrijke Friese molenrestaurateur terug te kijken op zijn
decennialange en vakkundige inzet voor het molenbehoud.
Avondexcursie 1
Dit jaar gaat het ooit door Sjerp de Jong aangedragen idee van de avondexcursie
een klein uitstapje maken buiten de provinciegrenzen. De reisafstand is in relatie
tot eerdere avondexcursies geen probleem; het reisdoel is snel bereikbaar en ligt
op korte afstand van snelweg A7. Gezien de bijzondere molen die het betreft,
een prachtig olie- en korenmolencomplex, is het meedoen aan deze
avondexcursie extra de moeite waard.
We gaan namelijk naar molen “Woldzigt” in Roderwolde. Dit is met recht een
topstuk onder de molenmonumenten. Het is een molenfunctie die Friesland niet
meer kent. De indrukwekkende olieslagerij bevindt zich in de majestueuze en
tegelijk sfeervolle vierkant gemetselde onderbouw. Het gave molencomplex
wordt onder meer gekenmerkt door de aangebouwde bijgebouwen en woning,
waarin ook de huidige molenaars Arnoud van der Mheen en Margreet Versteeg
wonen.
Deze eerste avondexcursie vindt plaats op dinsdag 9 juni 2009 vanaf 19:30
uur tot circa 21:30 uur. Adres: Hoofdstraat 60, 9315 PC Roderwolde.
Op molen Woldzigt geldt per persoon een gering bedrag van € 2,00 entree. Dit
bedrag dient deze avond door iedere deelnemer individueel te worden betaald.
Arnoud van der Mheen en Margreet Versteeg zullen speciaal voor ons op deze
avond de olieslagerij in werking stellen. Dit is mogelijk ongeacht de
weersomstandigheden, omdat de olieslagerij eventueel door een elektromotor
kan worden aangedreven.
Avondexcursie 2
De tweede - “reguliere” - avondexcursie vindt plaats op dinsdag 16 juni 2009
van 19.30 uur tot circa 21.30 uur op:
 De Huinsermolen te Huins
Durk Posthumus jr.
 De Schalsumermolen te Schalsum
Durk Piersma
De Huinsermolen
De Huinsermolen is bijzonder vanwege de entourage met het historische
molenaarshuis, dat nog steeds door de molenaar wordt bewoond, en de De

Huinsermolen met de authentiek en tevens praktisch ingerichte molenpole met
onder meer moestuin en eendenkorf. Zie voor een uitgebreid portret van De
Huinsermolen: De Utskoat nr. 122, juni 2006 en Molinologie nr. 29, 2008.

authentieke inrichting en staat van de molen zelf. Durk Posthumus jr. woont zijn
hele leven al op deze bijzondere plek en weet ons op deskundige wijze veel te
vertellen over deze molen, maar ook over molens in het algemeen. Durk is van
beroep immers molenmaker/-restaurateur.
Durk Posthumus jr.
Vanaf dit voorjaar gaat Durk Posthumus echter van zijn pensioen genieten na
decennialang een zeer belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de kwaliteit
van het Friese molenbehoud. Durk houdt niet van halfgebakken werk en heeft
veel gevoel voor authenticiteit. Deze avondexcursie is voor ons als Gild Fryske
Mounders gelijk een mooie gelegenheid om met Durk terug te kijken op zijn
jarenlange zorg voor de molens. En wel in de voor hem meest vertrouwde
omgeving: de thuismolen. Maar…...ook op deze avond zullen wij hem eraan
houden, dat zijn kennis en kunde nog steeds van te grote waarde zijn om niet
meer te delen met nieuwe mensen in het molenveld!
De Schalsumermolen
De vangketting van De Schalsumermolen wordt gehanteerd door de andere Durk
die ons deze avond verwelkomt. Durk Piersma is leermeester van het Gild Fryske
Mounders. Onder zijn leiding heeft inmiddels al een heel aantal nieuwe mounders

met dezelfde vangketting de
kunst van het vangen onder de
knie gekregen en uiteraard nog
veel
meer.
Ook
bij
de
Schalsumermolen staat nog het
voormalige molenaarshuis, dat
inmiddels niet meer bij de
molen behoort. In de sfeervol
ingerichte molen heeft Durk een
interessante verzameling oude
gereedschappen tentoongesteld.
De gastgevende molenaars en
het GFM nodigen u en uw
aanhang van harte uit!
Frank Terpstra

Historisch gereedschap in de
molen van Schalsum. (foto
GDW 2002)

Nieuwe hygiënecode ook voor GFM-korenmolenaars
Op 3 november 2008 is door het Productschap Akkerbouw de nieuwe
hygiënecode voor korenmolenaars uitgereikt aan de voorzitters van het
Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) en het Gilde van Vrijwillige Molenaars
(GVM). Zoals GVM-voorzitter Theun Vellinga in onze najaarsvergadering 2008 al
aangaf, is deze hygiënecode ook te bestellen door leden van het Gild Fryske
Mounders. Deze code is van groot belang voor korenmolenaars die
consumptiemeel malen. De code kost slechts € 30,00 en is te bestellen bij de
afdeling Gildeverzendingen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Contactgegevens van het GVM zijn te vinden op:
http://www.vrijwilligemolenaars.nl.
Bij het plaatsen van een bestelling zal het GVM bij de GFM-ledenadministratie, te
weten penningmeester Piet de Vries, nagaan of de betreffende persoon
daadwerkelijk lid is van het GFM.
Frank Terpstra

Efkes bijprate troch
“De Fryske Mole”
Inmiddels is er beroep aangetekend bij de
Rechtbank Leeuwarden tegen de beslissing van
de
minister
van
O.C.W.
om
de
subsidieaanvragen voor de Jansmolen, de
Klaailânsmolen en de Wijnsermolen af te wijzen. De Rechtbank heeft het beroep
in behandeling genomen en de minister om reactie op ons beroep gevraagd. Ook
het Groninger Molenhuis gaat in beroep bij de Rechtbank tegen een aantal
eenzelfde beslissingen.
De wet Ruimtelijke Ordening is vorig jaar gewijzigd o.a. inhoudende dat de
provincie meer een rol op afstand heeft en de gemeenten een belangrijker rol
krijgen. Als moleneigenaar geven we veel aandacht aan het behoud van een
goede molenbiotoop. Het is zaak om de bestemmingsplannen goed in de gaten te
houden en tijdig overleg met de gemeenten te voeren.
Dit onderwerp is op de agenda voor ons jaarlijks overleg met de andere
moleneigenaren in Fryslân gezet evenals het mogelijk veranderende
subsidiebeleid van de provincie Fryslân.
De Friese monumentenorganisaties zijn een paar jaar gezamenlijk gehuisvest in
het gebouw Emmakade 59 te Leeuwarden. Deze gezamenlijke huisvesting leidt
tot meer samenwerking en kennisuitwisseling; een goede zaak.
Binnenkort wordt overlegd of de samenwerking en kennisuitwisseling kan worden
uitgebreid. DFM is daarvoor, maar wil haar eigen identiteit daarbij behouden.
Op de vergadering met onze vrijwillig molenaars is het idee geopperd, om met
een klein groepje na te denken over het voeren van een betere P.R. Dit idee
wordt opgepakt en u zult hier ongetwijfeld meer van horen. De vorm van P.R.
voor de verkoop van ansichtkaarten van molens en molenfietsroutes is maar
matig gelukt.
Onderhoud
Het in dit jaar uit te voeren onderhoud aan onze molens is opgenomen en de
betrokken aannemers is een offerte gevraagd. We hopen in maart de opdrachten
te versturen en de molenaars te informeren over dit uit te voeren onderhoud.
Voor de subsidiëring van het onderhoud door het Rijk is indertijd een
Instandhoudingsplan
(P.I.P.)
opgemaakt.
Hieraan
is
door
ons een
kostenbewakingssysteem
gekoppeld
en
dat
geeft
prima
“managementsinformatie”. Het blijkt, dat we voor de besteding van
onderhoudsgeld mooi op schema zitten.

Voor een soepele uitvoering van het P.I.P. en de besteding van de gelden,
hebben we een zeer goede medewerking van de betrokken gemeenten en ook de
provincie Fryslân.
Restauratie
Voor de eerder al afgesloten restauraties van de Hond, de Olifant en de
Slagdijkstermolen zijn afrekeningen voor de RACM en de provincie Fryslân
opgemaakt en via de betrokken gemeenten opgestuurd. De afhandeling door de
RACM duurt helaas lang.
De subsidieaanvragen op basis van de Rrwr 2008 voor de Grote Molen ( Br.
Woude), de Hoop, de Jansmolen, de Klaailânsmolen, de Olifant en de
Wijnsermolen zijn bij de RACM in behandeling. Inmiddels zijn voor deze plannen
subsidieaanvragen bij de provincie Fryslân ingediend en worden diverse fondsen
voor een bijdrage benaderd. We hopen eind van dit jaar met de restauraties van
start te kunnen gaan.
Het plan voor de eventuele verplaatsing van de Himmole bij Sneek is weer een
stuk verder. In de loop van maart wordt het plan definitief gemaakt en voor
subsidie ingediend bij Plattelânsprojecten, de gemeenten Sneek en
Wijnbritseradiel, de provincie Fryslân en diverse fondsen.
De Raad van de gemeente Weststellingwerf heeft tot restauratie van de molen
“de Windlust” te Wolvega besloten. Dit is een voorwaarde van ons voor de
eventuele overname van deze molen.
Tot slot
Wij willen graag meer donateurs hebben en vragen u om mensen in uw
omgeving hiervoor warm te maken. Een idee: geef iemand het donateurschap en
daarmee een jaar lang de Utskoat op haar of zijn verjaardag. Alvast bedankt
voor uw moeite.
En u weet. . . . .. als de vlag op de molens staat dan is de molenaar aanwezig en
wil hij u graag ontvangen en over “zijn” molen vertellen.
Pieter Kooistra secretaris van het bestuur van DFM. www.defryskemole.nl
Foto: Klaailânsmole bij Marrum op een archieffoto van maart 2003

Feestelijke ingebruikstelling van de
Munnikebuurstermolen te Nijhuizum

Op 27 november j.l. waren in een tent op het erf van de fam. Ketelaar
ongeveer 60 genodigden bijeen gekomen om dit feest met de
Molenstichting Nijefurd mee te vieren. Deze bestaat inmiddels al 35 jaar.
De gasten werden in de verwarmde tent onthaald op koffie en broodjes.
Ketelaar laat zich ontvallen, dat de gasten meer lawaai maken dan z’n
24.000 kippen.
De molen heeft een lange historie en kwam al voor op kadastrale kaarten van
1832 . Uit de ligging van de waterlopen en de restanten van de oude molen
blijkt, dat het eerder een schepradmolen moet zijn geweest. De ondertoren is
bijzonder door de achtkantige vorm en moet oorspronkelijk met riet zijn bedekt.
Op een onbekend tijdstip is een vijzel aangebracht en in 1935 werd de vijzel door
een dieselmotor aangedreven. Tevens werden het bovenhuis en het wiekenkruis
verwijderd. De dieselmotor is later vervangen door een electromotor en de
stroom kwam van een buurman. Ook toen hadden de buren al wat met de
molen.
Door het bouwen van een nieuw gemaal in de ruilverkaveling “WonseradeelZuid “ werd de molen overbodig. Op aandringen van de Nijhuizumers werd de
ondertoren gespaard en in 2003 door het waterschap “Marne -Middelsee” aan de
Molenstichting Nijefurd in eigendom overgedragen. De voorbereiding van de
restauratie/ completering kon beginnen.
Om ca. 13.00 uur nodigt de voorzitter van de Molenstichting de heer Boekhoven
de genodigden uit om naar de molen te gaan. Door het lichten van de vang
wordt de molen door de heer Gijs van Reeuwijk officieel in gebruik gesteld en

stroomt er onder luid applaus water uit de útskoat. Op dit heugelijke gebeuren
wordt een toast uitgebracht met een speciaal door de weduwe Joustra
gebrouwen Nijhuizumer polderslokje!

Terug in de tent is onder het genot van een drankje en een hapje gelegenheid
om het woord te voeren. De spits wordt afgebeten door de voorzitter van de
Molenstichting welke o.a. Gijs van Reeuwijk bedankt voor zijn grote inzet bij de
restauratie van de molen. Hij wordt ter plekke benoemd als vaste adviseur van
de stichting. In zijn antwoord neemt Van Reeuwijk de benoeming aan en schetst
de geschiedenis van de molen, met als resultaat de enige spinnekop met een
met riet gedekte achtkant in Nederland. De molen heeft een vlucht van ruim 13
meter.
De heer Bouma van Dorpsbelang Nijhuizum is blij met de tweede molen in het
dorp. In zijn humoristische speech vergelijkt hij de spinnekop met de al
aanwezige windturbine. De ene brengt geld op en de andere zal blijvend geld
gaan kosten, maar deze draagt meer bij aan het op de kaart zetten van het dorp
Nijhuizum. Hij verwacht veel meer bezoek aan het dorp en roept daarom de
aanwezige gemeente op, om de toegangsweg naar het dorp te verbreden.
De heer Kramer van Bouw75 - de uitvoerder van de restauratie – heeft als rode
draad “gek” in zijn speech. Je moet wel een tik van de molen hebben om met
molens bezig te zijn. Hij biedt de molenaar Henk Brandsma een hekkel aan en
dat is niet gek!
De witte zeilen van de molen zijn door Simon Jellema met de hand genaaid en hij
biedt namens stichting “de Rat” te IJlst een valsleutel aan. Met deze weinig
voorkomende sleutel kan aan de binnenkant van de deur de klink worden gelicht.
Namens de bouwcommissie roemt de heer Castelein, welke ook de sprekers aan
elkaar praatte, de samenwerking met Bouw 75 en de medewerking van
“Wetterskip Fryslân”. Deze heeft de aan- en afvoersloot weer op diepte en
breedte gemaakt; tevens is een stuk kade op hoogte gebracht. Hierdoor kan de
molen bij extreem waterbezwaar voor de bemaling van de polder worden
ingezet. Ook de buren van de molen – de families Fopma en Ketelaar - worden
terecht in het zonnetje gezet. Zij hebben belangeloos de grond voor de

verbreding van de sloten, de ophoging van de kade en de aanleg van het
(schelpen) toegangspad beschikbaar gesteld. Zo’n opstelling kom je niet vaak
meer tegen. Castelein vindt dat de molenbouwers Hugo, Harry en Freek een
mooi stukje werk hebben afgeleverd en daar is niets op af te dingen.
De restauratie is mogelijk gemaakt door bijdragen van de RACM, de provincie
Fryslân, de gemeente Nijefurd, diverse fondsen en natuurlijk door de inzet van
de vele vrijwilligers en de door “Wetterskip Fryslân ” uitgevoerde werken.
Tot slot wordt een toepasselijk gedicht voorgelezen:
de wyn waait
de mole draait
de vizel hellet
it wetter omheech
ut it leech
in wûnder
wat de wyn
biwurkje kin.
Namens de redactie van De Utskoat
Pieter Kooistra.
De foto’s werden gemaakt door Harmannus Noot uit Haren.

Restauratie Groene Molen eindelijk los
Zoals de meesten van jullie wel weten, kon er al jaren niet met de Groene Molen
in Joure gedraaid worden op windkracht en door diverse personen en
organisaties is in het verleden al actie ondernomen om deze molen weer
maalvaardig te maken. Na jaren van touwtrekken is begin december eindelijk
een begin gemaakt met de restauratie. Nadat op21 januari 2007 tijdens de
zware storm het dak eraf waaide kwam de subsidie-aanvraag voor de restauratie
in een stroomversnelling en begin december werd er eindelijk een begin gemaakt
met de restauratie. Op 12 december was het vanaf ’s morgens vroeg een drukte
van belang want op die dag werd het bovenhuis van de molen getakeld en voor
de molen neergezet en het onderhuis werd op een vrachtauto getakeld om in de
werkplaats van bouwbedrijf Hiemstra onder handen genomen te worden. En dat
dit hard nodig was, bleek al gauw, want het houtwerk was in een veel slechtere
staat dan gedacht. Bijvoorbeeld de roeden, die waren zo slecht, zodat hierin
meteen de zaag in is gezet en ze niet uit de bovenas hoefden worden getakeld
en ook de vang bleek na demontage in een niet al te beste staat. Het is de
bedoeling dat het bovenhuis ter plekke gerestaureerd wordt, want op de kapotte
dakspanten na, was dit nog in redelijke staat, en dat dan komend voorjaar de
hele zaak weer op zijn plek getakeld zal worden, zodat er voor de zomer weer
een molen staat. En hierna wordt het binnenwerk aangepakt, want het is straks
de bedoeling dat de molen naast op motorkracht sinds lange tijd ook weer op
windkracht kan malen. Ik houd jullie op de hoogte.
Bauke Bos

“Harlingen had
eens zijn
Zaanstreek”
(2)

Het molenverleden gaat herleven:
Door de molens krijgt Harlingen een belangrijk landmark
met aanzien
Harlingen - Houtzaagmolen ‘t Fortuin komt wellicht terug aan de
Westerzeedijk van Harlingen en wel op de plek waar hij tussen 1800 en
1927 stond. Projectontwikkelaar MNR Groep wil in een
bungalowparkplan ook de molens De Standvastigheid en De Arend
herbouwen, elk op een eigen schiereilandje. Er komen 110
recreatiehuisjes bij de molens te staan. Als alles volgens plan verloopt
moet het geheel in 2014 klaar zijn.
Het nieuwe bungalowpark verrijst in de polder tussen de Waddenhal en camping
De Zeehoeve waar het oude openluchtzwembad De Koemen wordt opgeruimd.
Een vrijstaande woning in het gebied wordt door bomen omgeven t.b.v. de
privacy van de bewoners. Volgens wethouder Zomers hebben zij geen bezwaar
tegen het plan. De benodigde grond is vorig jaar al door de gemeente Harlingen
gekocht voor 1,7 miljoen euro. In de buurt moet ook een Waddenbeleefcentrum
komen, samen met de werkende zaagmolen een nieuwe toeristische trekpleister
voor de havenstad. Bij de bestemming van het dijkgebied wilde de gemeente van
begin af aan graag een verwijzing naar het rijke molenverleden van de stad.

,,MNR kwam met het idee om niet één, maar meteen drie molens terug te
bouwen”, aldus Zomers. Ooit stonden er wel twintig molens in het gebied.
De stoere houtzaagmolen ’t Fortuin wordt zo gebouwd dat hij ook echt
boomstammen tot planken kan zagen. Cementmolen De Standvastigheid (17791934) en zaagmolen De Arend (1779-1938) krijgen geen bedrijfsmatige functie
maar kunnen met hun zwaaiende wieken wel het rijke molenbeeld van toen
illustreren. Volgens de wethouder scheelt dat aanzienlijk in de kosten. ‘t Fortuin
in authentieke staat terugbouwen kost zo’n twee miljoen euro en de andere
molens gaan ongeveer 600.000 euro per stuk kosten. Het is de bedoeling om
van de bouw van ‘t Fortuin op zich al een attractie te maken, zoals dat in de
Zaanstreek ook gebeurt. Als de molen klaar is heeft de stad
een
slechtweerattractie die nu node wordt gemist.
Het hele recreatiepark vergt volgens voorlopige berekening een investering van
25 miljoen euro. De gelden die de gemeente erin steekt voor aankoop van grond
en sanering van bodemvervuiling alsmede aanleg van wegen en
parkeervoorzieningen wil men terugverdienen via de projectontwikkelaar MNR.
Die wil de huisjes aan particuliere investeerders verkopen en ze voor die mensen
te verhuren. In het kader van de economische crisis is het plan goed voor de
werkgelegenheid. Nu de
investeerders nog. Aan het plekje langs de
Bolswardervaart met uitzicht op de molens zal het niet liggen. GDW
De illustratie werd ons toegestuurd door de heer Severein, auteur van het
molenboek over de molens van Harlingen, waarvoor hartelijk dank.

Twadde Nijefurdse Moledei:
kjeld op ‘e pôle , waarmte yn ’t hert
Nei it grutte súkses fan 2007 wiene Lourens en ik om: wy soene no wol
meidwaan, op De Vlijt - al dy entûsjaste ferhalen fan dy earste kear ( Martin en
syn húshâlding wiene doe op ús mooltsje om’t wy it net sitten seagen sa’n dei let
yn ‘e hjerst ), hiene ús oerhelle . Dochs skytskoarre ik der noch bêst tsjinoan,
foaral doe ’t de waarman begûn oer kjeld , rein oergeand yn izel en wiete snie .
Wat minske soe der nocht oan hawwe en gean op paad wylst it sjippeglêd wurde
soe midden op ‘e dei ?!
Mûne leafhawwers dus … De dei soe om 11 oere los gean , mar doe koest der ek
mar op klear wêze, de minskefloed spielde al oan. By it nije spinnekopke fan
Nijhúzum bygelyks koe Henk al gjin kofje mear settte en plattegrûntsjes meitsje
sa ’t er fan doel wie ; hy fersûpte al gau hast yn it folk dat op syn pôle kaam, en
dat de hiele dei troch! Hy hie it dus ek net oan tiid om eefkes in blik op De Snip
te slaan.
Dêr diene Minte en Frâns alle waar om de mûne krekt sa ’n moai gonkje te jaan
as dy nije. Mar it geflucht stie krekt foar de iennige doar ….en doe’t er dan dochs
optúge wie, woe er mar net draaie. Siet de skroef fêst troch wat nachtfroast ? It
wie in jonge mûnder út it Noarden dy’t wol in fûfke wist: wat oalje op ‘e as. Dêr
woene se earst net oan, mar ja : dizze jonge wie molemakker, dat hy soe it wol
witte. En ja hear: it holp !
Yntusken draaiden De Nijlanner mei Jaap (troch stroom by de buorman wei koe
hy kofje útdiele , mei in lekker stik koeke), Ybema’s Mole mei Ger, de beide
wynmotoren mei Harm, Jan en Hans, de Jasker mei Jan en De Vlijt ek al moai .
De earste pankoeken mei spek wiene al opiten: by ús begûn de stream minsken

mei in al oankundige groep Limburgers. Dy wiene mei in hierd buske juster al yn
Fryslân oankommen en hiene de stimming der al goed yn! En it die blieken dat it
trendsetters wiene: fan oeral (en dan bedoel ik it hiele lân) wei kamen groepkes
mûnders op ús dei ôf. Ik koe harren amper begroetsje / mei harren prate, want
fansels woe elk wol graach in pankoek. Lourens krige amper de kâns om der ek
ien te iten. Wy hiene noch in “attraksje“ op ús mûntsje: Geeske, de frou fan
Harm, kin prachtich skilderje; sy hie in lytse útstalling makke en har ezel
opsetten om hjir wat te skilderjen, by my yn it keukentsje yn ‘e oaljedampen .
Net allinne hiel gesellich dat sy der wie, mar ek in gelok dat Geeske sa handich
is! Uteinlik hat hja der foar soarge dat der hieltyd skjinne buordsjes en kopkes
wiene en dat it húske wat toanber bleau – dat wie hiel fijn! No foarmen wy
fansels in geryflike, waarme stop mei ús húske en kacheltsjes. Hoe hiene de
oaren dat …?
De jûns soene wy elkoar treffe yn in ienfâldich restaurantsje yn Warkum. Ja , it
hie ferrekte kâld west. Ger bygelyks hie dolbliid west dat Martin eefkes delkaam
om him ôf te lossen. Hy wie doe op ‘e fyts nei de Nijhúzummmer Spinnekop
reesd en dêrfan wer wat waarm wurden. Foar Jan S. by de jasker hie it ek ôfsjen
west. Doe ’t dêr de Limburgers (dy ’t ferbaarge tiid ynhelje woene ?) yn harren
buske foarby rieden nei de Skarster wynmoter, wittend dat dêr Beerenburch te
krijen wie, sette Jan de jasker stil en gong har êfternei. Om mei te meitsjen hoe
’t dy mannen de hiele lêste liter ( fan de 3 dy ’t Harm by him hie ) ferdielden …
Yntusken hiene se by De Snip ek al opromme. Mar lit dêr no krekt noch in stel
mûnders út Zwijndrecht oankomme … Dat fûn Frâns sa begrutlik dat hy it hiele
spul doe mar wer optúge hat! Dy wie dus ek wol ta oan in waarm bad en in
whisky .
Wat kinst dy nei sa ’n dei tefreden fiele, noflik . En dat hielendal
by lekker iten mei elkoar yn de waarmte, wylst bûten de snieflokjes del dwarrelje
op it Waachplein!
Us kollega’s fan ‘e wynmoter Molkwaar wienen der net: dy sieten faaks oan ‘e
Grobbejak. Hans fertelle my ris dat dat altyd sa ’n genot foar har wie oan ‘e ein
fan sa ’n kâlde dei – ’t is in soarte fan potstro, dat Jan B. it leafst mei bûter en
sûker, en Hans it leafst mei sjerp en spekjes yt. Dêr soe noch wolris in
nijsgjirrich stikje oer te skriuwen wêze: wat dogge mûnders it leafst nei sa ’n
kâlde dei op ‘e mûne ?.
It fielt ekstra noflik as de dei sa moai slagge is. En dat wie dizze twadde
Nijefurdse! Benammen it oandiel mûnders yn it besikersoantal wie heech: sa ‘n
80 %. Reden om dizze dei tenei “Nijefurdse Molenaarsdag” te neamen: in dei, op
snein, dêr ’t alle mûnders en learlingen del komme kinne en foaral ek minsken dy
’t der oer tinke sels ek mûnder te wurden. Dit beslút waard trouwes pas nommen
op de jierlikse Nijefurdse mûnders gearkomste. Ek al wer sa ’n smûk barren, yn
De Vlijt. Dêr wie sels, jawol lekker iten: in stamppotbuffet … Mei tank oan de
Vriendenclub ! Mar dat is wer in oar ferhaal .
Tsja en dit stikje is it lêste dat ik skriuw yn ‘e funksje fan redaksjelid. Ik bin hiel
bliid mei de tasizzing fan “de Fjildman ‘’ om foar elts nûmer fan De Utskoat in
frysktalich ferhaaltsje te skriuwen ! Want ik haw yn ‘e ôfrûne jierren gauris heard
dat men myn stikjes wurdearre om it brûken fan it Frysk as taal .
Der sil fêst noch wolris in stikje fan myn hân komme, mar myn taak as
redaksjelid sit derop . In protte súkses winskje ik myn opfolger en fansels de
bliuwende leden !
Hiltsje Feenstra – Bruijn

Nationale Molen- en Gemalendag
De

Molen- en
Gemalendag
wordt dit jaar
gehouden
op
zaterdag 9 en/of
zondag 10 mei
2009.
Evenals
vorig jaar wordt
het
mogelijk
gemaakt voor de
molenaars
en
machinisten om
(ook) op zondag
de molen/ het
gemaal
voor
bezoekers open
te stellen. Dit
betekent dat het
publiek
een
extra dag de
gelegenheid
krijgt om deze
werktuigen, die
zo’n belangrijke
rol
hebben
gespeeld bij de
ontwikkeling van
Nederland
van
nabij
te
bekijken.
Deelnemers aan
Nationale Molenen Gemalendag
kunnen zich bij
voorkeur digitaal
aanmelden
op
www.nationalemolenengemalendag.nl.
Bezoekers die willen weten welke molens en gemalen zaterdag, zondag of op
beide dagen zijn geopend en wat er rond de molens zoal te beleven is, kunnen
voor die informatie ook op www.nationalemolenengemalendag.nl terecht. De
gegevens zijn ook te vinden via deze website www.molens.nl en www.gemalen.nl
Het zal u niet zijn ontgaan: bovenaan op de poster prijkt de Lonjémolen van
Bolsward.

Nieuws van de werkgroep Friese molendag
Ja, het is een feit, de kogel is door de kerk ze houden ermee op. Klinkt
dramatisch maar niets is minder waar, ook niet omdat het niet meer leuk was,
maar na 10 jaar de Friese molendagen te hebben georganiseerd, vonden ze het
tijd dat er een nieuwe frisse wind door de werkgroep moest waaien, en die
hebben ze gevonden in de naam van Michiel de Ruiter, Henk Brandsma en Martin
de Jong. Is zo´n werkgroep niet groter? Nee, want het was nu al een hele tour
om deze ploeg bij elkaar te krijgen en daar hebben we in eerste instantie bewust
voor gekozen, want de 11e molendag moet alweer georganiseerd worden.
Misschien dat we in de loop van de tijd nog versterking nodig hebben, maar dan
melden we ons via de bekende kanalen. We zijn nu heftig aan het brainstormen
hoe de opzet van de eerst volgende 10 molendagen eruit zullen gaan zien. Gaan
we op oude voet verder? Want wat goed is hoef je toch niet te veranderen. Komt
er weer een krant? Is er behoefte aan een website? Wat in ieder geval bij het
oude blijft is dat de Friese molendag gelijk valt met open monumentendag, het
2e weekend van september, en dat valt dit jaar op 12 september 2009. Noteer
deze datum alvast in uw agenda. In het volgende nummer van de Utskoat gaan
we ons aan jullie voorstellen.
Langs deze weg willen wij Jan Coppens, Hiltsje Feenstra-de Bruin en Geurt van
de Weg en iedereen die aan de organisatie van de Friese molendag hebben
meegewerkt en die we vergeten zijn te noemen hartelijk dank zeggen voor hen
tomeloze inzet de afgelopen jaren. En wij zijn van menig dat zij stiekem nog wel
eens tegen elkaar zullen zeggen: “Dat deden wij vroeger heéél anders. Toch!”
Mochten er nu al tips en adviezen zijn voor de werkgroep of weten jullie al of
jouw/jullie molen(s) open zullen zijn tijdens Friese molendag 2009 zijn dan horen
wij het graag.
Stuur uw reactie naar:
Martin de Jong
De Voorn 3
8754 BA Makkum
0515 – 23 23 92
06 - 10 87 73 64
martinsjoerdtje@hetnet.nl

Michiel de Ruiter
Grote Dijlakker 30
8701 KW Bolsward
0515 – 57 25 73
06 - 53 11 71 55
ma.deruiter@planet.nl

Henk Brandsma
’t Noard 166
8711 AL Workum
0515 – 54 28 86
hm.brandsma@zonnet.nl

Vriendelijke groeten en we rekenen op massale openstelling tijdens de 11e Friese
molendag.
Namens de werkgroep Friese molendag,
Martin de Jong

Waarom trok het molenaarschap mij?
Steeds weer verwonder je je over de intelligente technische oplossingen voor de
ogenschijnlijk kleinste probleempjes. Je ziet het in houtverbindingen van grote,
maar ook van kleine onderdelen in de molen. Of het nu een skegje voor een kam
is, de wijze waarop houtdelen, die in elkaar gelaten worden, afgeschuind zijn om
absoluut vastgezet te blijven- je komt het tegen als je kijkt hoe bijvoorbeeld de
kruisarmen van een bonkelaar in elkaar zitten- of de precieze plaatsing van een
duim. Elke molenaar kan zonder moeite tal val voorbeelden noemen. Een molen
is één grote verzameling van technische vernuftigheden.
Dat is logisch, zeggen sommigen. Ja technisch gesproken, is het zo logisch als
wat en voor mensen met een technische achtergrond is wat ze zien
vanzelfsprekend. Maar als je geen techneut bent, zoals ik, gewend bent niet alles
als vanzelfsprekend en als logisch aan te nemen, als je gewend bent je vragen te
stellen bij veel dingen, dan ervaar je elke technische oplossing cq. aanpak als
een ‘vondst’ van belang. Een molenaar en/of molenbouwer heeft door goed na te
denken of na schade en schande bemerkt, dat er telkens betere oplossingen zijn
te vinden voor een technische vraag of probleem. Met name als je de
verschillende oplossingen in molens bekijkt, zie je dat de molentechniek zich
door de jaren heen ontwikkeld
heeft.
Een
molen
is
een
geschiedenisboek van techniek.
Vandaag de dag praten we graag
over ‘de menselijke maat’. Zo
lang we de ervaring hebben, dat
we als individu zelf de touwtjes
in handen kunnen hebben, het
vermogen hebben zelf voldoende
invloed te kunnen uitoefenen op
de taken waar we voor staan, zo
lang we niet het gevoel hebben
in omvang of massaliteit te
verdrinken, zo lang hebben we
het gevoel niet te vervreemden
van onze omgeving. Je kunt er
natuurlijk over twisten of een
tjasker
of
een
Schiedamse
stellingmolen
‘de
menselijke
maat’
vertegenwoordigt,
je
accepteert
beide
als
de
menselijke maat, als je ze afzet
tegen
windmolenturbineparken
op de Noordzee. Giganten, niet
met de hand te bedienen,
onbereikbaar,
ontelbaar
in
aantal. En onnoembare krachten
opwekkend.
Nee,
dan
een
molengang in Holland van drie of

vier molens. Molens, waarvan je in je opleiding langzaam de bediening leert,
waarvan je langzamerhand de ervaring verwerft hen zelf en alleen te kunnen
laten draaien. Smeren, losmaken, op de wind zetten, opzeilen, handelingen, die
je met eigen hand en kracht kunt verrichten. Nee, dan de sociale functies van de
molens: droge voeten houden, meel fabriceren voor ons brood, olie, verf,
enzovoorts.
Onze molen heeft een menselijke maat, maakt daarmee onderdeel uit van onze
omgeving, is onlosmakelijk verbonden met ons sociale leven.
Verwondering, de ontwikkeling zien en je met de functies verbonden voelen zijn
sensaties, die interesse wekken voor het molenaarschap. Naïveteit, je verliezen
in vroeger en de moderne maatschappelijke behoeften niet in het vizier hebben
zijn de valkuilen. Het rentmeesterschap van prachtige monumenten enerzijds en
de acceptatie, dat ook een doorgaande ontwikkeling en modernisering hun eigen
weliswaar niet-monumentale waarde en schoonheid hebben, kortom een
romantische en realistische blik moet je wel in balans trachten te houden. En dat
is niet moeilijk, als je in de natte mist, rond het vriespunt, in de snijdende kou,
in de modder naar de molen ploetert, op je knieën in een nauwe ruimte achter
het grote wiel naast de ezel probeert de neuten te smeren. Dan realiseer je je,
dat die molenaarsknechten vroeger een hard bestaan hadden, geen tijd voor
historische reflectie en verwondering. De molen moest draaien, het polderwater
kwam al bijna tot de voeten.
Michiel de Ruiter, Bolsward

As freonen útelkoar
út it Fryske mûnderslibben

´Jo binne aaisiker, is’t net sa?´
De man dy’t my frege wie al wat âlder. Ik skatte him op in jier as santich, mar
hy hie noch wat ûndôgensks oer him, syn kop glundere en de grize eachjes
twinkelen. ´Ha jo dêr ek net by Snits yn de omkriten wenne?´
´No, wy ha dêr ek ris in loop dien, Cor wie der by. It wie op in saterdei begjin
april.
Do mochst doe noch oan’t 12 april aaisykje en wy wiene oan’t riden rekke. Wy
hiene gjin doel mear en no sil ik it him wol sizze ,as’t fan de Westereen komst en
do bist oplêst by Gau en Offenwier, dan bist ferdwaald heite.
Wy rinne dêr wat yn dat sompige lân, nergens in kâns, gjin fûgel yn de hiele
wrâld, dat ik sei tsjin Cor:, Wat dogge wy hjir jonge? Wy moatte sjen dat wy wer
by de auto komme en hjir wei.’ En sa fleane der in pear fan dy swarte menearen
foar ús oer’t lân, dy’t harren wakker oppenearje.
Ka – ka- kaaa. Wy sjogge se nei en dan ynienen in goed fiif/seis hûndert meter
skeanoer, dêr spat in wolk oan ljippen op dy krieën.
Dat ik sei tsjin Cor:´No moat er ris sjen, de fearren stowe dernei, heite. Cor
raamde my de pols út de hânnen en sei:,,Der hinne bliksem”.
Dat wy skeanoer der op ta. It wie in grut maisstoppelstik en der kamen safolle
ljippen op dat wy der gjin sicht op hâlde koene.
Ik sei tsjin Cor: ,,Wy pakke it hiele stik, wat seit er”. Cor sei: ,,Wy begjinne op
dizze sleatskant en as wy de oare sleatskant ha, dan kin hy de aaien net mear yn
de pet hâlde jonge”.

Yn ús earste slach hiene wy foar al in twake op de wâl. Wy wiene yn ús twadde
slachje doe’t der in trekker mei barstensgeweld it lân yn stowen kaam. De
modder fleach wit wer sanne. Ik sei tsjin Cor: ,Dit doogt net jonge , mar lit my
mar efkes prate,hâld do dy mar stil”.
De boer sprong út de trekker, de klean heal oan de hûd, de mouwen opstrûpt,
fan de hakken oan de krún ta ûnder de stront, de eagen boppe op de kop en it
skûm op de bek.
En dêr gie it los.
Wat wy g.v.d. by him yn it lân moasten.Of wy dan net lêze koene. Hy hie hjir de
hiele boel ferbean. Grutte buorden op de daam, mar dat sjout gewoan troch.
Op soadermitterje moasten wy, gau fan syn lân, oars soe der oars mei ús
ôfweve.
Doe’t er sykhelje moast, frege ik of ik ek wat sizze mocht.
Suver ferbjustere seach er my oan.
Ik sei dat wy fan de oare kant kommen wiene, skean oer en net troch de daam,
sa dat wy gjin bourdsjes sjoen hiene. Ik wiisde op ús auto, dy’t withoefier by ús
wei stie.
Dat it my ôfgryslik spiet dat wy yn syn lân rûnen as er dat leaver net hie.
Dat ik der net oer koe as der immen lilk op my wie.
Dat myn leauwe it my ferbea om mei immen rûzje te hawwen.
Mei triennen yn de eagen sei ik dat ik der fannacht net fan sliepe soe.
Ik stuts him de hân ta en frege him: ,,Kinne wy net as freonen útelkoar gean?”.
Dy boer seach my in skoft oan mei heal taknypte eachjes en joech my de hân.
Ik hold syn hân stiif beet, heite, en sei doe: ,,As wy no dan dochs freonen binne,
woe’k hjir noch wol dit stikje efkes ôfsykje”.
De Fjildman
des. 2008

Monumentaal werktuig of hobbyinstrument
In de korte tijd, dat ik nu in het molenwereldje rondloop ervaar ik dat
verschillende molenaars hun molen zeker ervaren als een zinvolle
vrijetijdstijdsbesteding. Dat is ook zo: door de molen te laten draaien, draag je
bij aan de instandhouding van een monument. Maar naast deze nobele
doelstelling bemerk je ook het plezier, dat het omgaan met de molen met zich
mee brengt. Een zekere en terechte trots, als er bezoekers komen, is een
gevoel, dat ook ik heb ervaren, toen ik als leerling de Babuurstermolen te
Tjerkwerd mocht bedienen en er tegelijkertijd groepen mensen in mocht
rondleiden. Ja, de vang zat er weer op, als ik naar boven ging.

Dat gevoel van plezier, trots- en welke gevoelens maakt de molen nog meer los
bij molenaars- duidt ook zeker op een andere functie van het draaien dan
instandhouding van een monument. Voor veel molenaars is het klaarmaken van
de molen, het insmeren van hals- en pensteen, het smeren van de onder- en
achterkant van de overring, het losmaken van de kettingen, kijken naar de lucht
en het voelen van de juiste windrichting, het op de wind kruien van de molen,
het opzeilen, het omgaan met vang, borden meer dan alleen het idee van
instandhouding. Het voelt als een echte en mooie hobby. Een hobby, die met
zich mee brengt, dat de molenaar de ‘eigen’ molen ook eigen wil maken. Hij wil
in feite zijn eigen oplossingen voor kleine probleempjes: een tegelpaadje binnen
de omheining, omdat dat wat minder modder aan de schoenen geeft, een extra
stukje hout aan het hek om wat weg te bergen, wat voorzieningen voor zijn
molenkleding, noem maar op. Een zekere teleurstelling is duidelijk merkbaar, als
de moleneigenaar bepaalde door de molenaar gewenste oplossingen niet
goedkeurt. Niet alleen doordat er geen geld is. Daarvoor kun je alleen maar
begrip hebben. Nee, ook doordat bestuurlijk vaak gewezen wordt op het feit dat
de oplossinkjes van de molenaar historisch niet verantwoord zijn.
Het is duidelijk dat twee doelen hier botsen: de molen als monument bewaren en
het zo plezierig mogelijk uitoefenen van het molenaarsvak als een hobby.
Natuurlijk is het duidelijk, dat die twee lang niet altijd tegenover elkaar staan,
getuige de vele oplossingen en ingrepen, die molenaars hebben gerealiseerd in
hun eigen molen. Maar soms staan die twee doelen wel tegenover elkaar. Ik
denk dat hier de discussie Bazelmans mede over gaat. Naast het
museale/monumentale doel en naast het malen als hobby, is er ook nog het
cultuurhistorische doel. Dat is anders dan de molen als monument. Immers: de
bouw van een nieuwe zaagmolen in Harlingen dient een duidelijk
cultuurhistorisch doel. Maar de te bouwen molen zal terecht niet als monument
worden aangeduid. Het onderhoudsgeld zal niet uit de monumentenzorg
gefinancierd worden. De gemeente zal dat zelf moeten betalen, omdat zij een
historisch beeldteken op de wal van Harlingen wil plaatsen, bedoeld om de
toerist te laten ervaren, hoe Harlingen er vroeger uit zag.
Ik denk dat wij als molenaars begrip moeten opbrengen voor het in standhouden
van de molen als monument. Dat houdt in, dat wij onze eigen wensen en
wensjes voor de ‘eigen molen’ niet te makkelijk voorop moeten stellen, want de
gemeenschap betaalt niet voor onze hobby, zij betaalt voor het in standhouden
van een monument. Het vinden van een goede balans tussen onze wensen en
onze reacties op monumentenbeleidsargumenten is belangrijk. Dan stimuleer je
ook begrip bij de monumentverantwoordelijken voor jouw molenaarswerk.
Zo vallen mij als leerling-molenaar dingen op, waarover ik nooit nagedacht heb,
toen ik mij meldde voor de opleiding tot molenaar. Wat ga ik nog allemaal meer
tegenkomen?
Michiel de Ruiter

De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo
Molenaar Gjalt de Groot schreef Fries boek over het natuurleven
We kennen Gjalt de Groot als een groot natuurliefhebber. We hebben dat kunnen
ondervinden in de periode toen hij voorzitter was van het GFM. Ook tijdens onze
bezoekjes aan zijn molen ontkwamen we niet aan de sfeer van het Fryske
natoerlibben. Als verteller weet hij menigeen
op indrukwekkende wijze te boeien Het kon
niet anders: eens zouden z’n memoires
moeten leiden tot een boek.
Toen hij in de zomer van 2006 enige weken
vertoefde in de Skriuwersarke van wijlen Fries
volksschrijver Rink van der Velde, werd de
kiem gelegd voor z’n eerste boek. Zes weken
lang leefde hij teruggetrokken in het bootje
aan de Drachtster Heawei in de Veenhoop, in
volstrekte harmonie met ‘waar en wyn en alles
wat der fierder libbet’.
Gjlat is nog een schrijver van de oude
stempel. Hij schrijft zijn boek met pen en
blocnote: een laptop of computer vindt hij
maar niks. “Der spilet him in film yn myn holle
ôf. Ok moat alles yn chornologyske folchoarder
delsette, oars bin ik de tried kwyt,” aldus de
oud-boer/molenaar. Vervolgens licht hij een tipje van de sluier over de inhoud
van het boek:”Ik wol besykje dúdlik te meitsjen wat it wêzen is fan in aaisiker. In
aaisiker is net samar in Minsk dy’t in aaike siket. Der hinget folle mear oan fêst.
It is in roman, mar mei dingen dy’t ik belibbe en heard ha.”
Net als Rink van der Velde is Gjalt de Groot een natuurmens. Gjalt: “Wy ha
grutte oerienkomsten. Dat ik kin my wol bot ynleve yn him. Hy docht my wol
wat.”
Luctor et Emergo is de namme fan it boerespultsje oan de Grêft, midden yn it
wetterlân tussen Grou, Warten en Earnewâld. Gjalt de Groot wenne hjir as jonge
en makke it hurde boerelibben fan eartiids sels mei. Hy skriuwt der sfearfol oer,
as in natoerferteller dy’t fol sit fan aaisykjen en dan net yn de sin fan “eieren
rapen” mar oertsjûge fan histoarysk besef en fol fan leafde foar de natoer. Gjalt
waard letter foarljochter en bargeboer en bestjoerslid fan de BFVW (Bond van
Friese Vogelwachten) en ek wie er in skoftsje foarsitter fan it Gild Fryske
Mounders. As mûnder is er noch warber mei syn mûne yn de Holwerdermieden.
Hy docht dêr ek oan fiskjen, ielrikjen en einekoerflechtsjen. Om koart te
kriemen, in man fan de natoer. It boek sil benammen de Fryske poldermûnders
tige oansprekke. Fan ús mei syn folgjende boek oer it âlde mûnderslibben gean!

It is útjûn by Bornmeer (www.bornmeer.nl). De ferkeappriis is fêststeld op €
17,50. It boek telt 160 siden en is net illustrearre. (GDW)
Op de foto Gjalt de Groot, tegearre mei de ponghâlder fan DFM ûnder yn de
mole fan Holwerdermieden

Molenland Vlaanderen
Op 30 november 2008 werd het tweeluik “Molenland Vlaanderen”
gepresenteerd in het stadhuis van Oudenaarde. Een prachtige uitvoering
van een totaal beeld van het molenleven in alle delen van Vlaanderen.
Zowel het heden als verleden komen uitvoerig aan bod. Zo wordt mooi
verbeeld wat het Vlaamse landschap nog bezit aan molens en hoe het
ooit is geweest.
Het fraaie geheel bestaat uit twee delen. Deel 1 heeft als ondertitel ‘Historie
verbeeld’ en deel 2 kreeg van de
auteurs de subtitel ‘Nu in beeld’ mee.
De ondertitel van deel 1 zegt eigenlijk
al meer dan genoeg en de prachtige
foto’s volgen elkaar dan ook in rap
tempo op. Het begint al meteen goed
met
een
afbeelding
van
de
Briardemeulen (Moulin Deschodt) in
Wormhout. Deze molen is misschien
wel één van de best bewaarde
staakmolens
in
het
Vlaamse
landschap. Want al staat de molen

tegenwoordig in Frankrijk, hij bevindt zich in Frans Vlaanderen en dat hoort net
als Zeeuwsch-Vlaanderen tot het vroegere graafschap Vlaanderen. Al snel volgen
meer fraaie foto’s van (vaak verdwenen) molens in Frans-Vlaanderen. Werkelijk
magistrale foto’s zijn de afbeeldingen van de oliemolens te Cassel, waarvan op
de volgende pagina de oliemolen van Folken te Cassel is afgebeeld (foto coll.
Frans Weemaes, Terneuzen). Eigenlijk is ‘Historie verbeeld’ opgedeeld in 5 delen,
waarvan Molens in “Den Grooten Oorlog” toch wel het meest schokkend is.
Tijdens deze Grote oorlog (1914-1918) zijn in Vlaanderen honderden molens met
de grond gelijk gemaakt en dat komt in dit hoofdstuk duidelijk naar voren. Zo
ook het trieste verhaal van de zeldzame torenmolen bij Godewaersvelde. Hij
werd in de 13e eeuw gebouwd en stond vele eeuwen trots op de Catsberg, totdat
hij door de Fransen zelf om strategische redenen werd opgeblazen omdat de
Duitsers de nabijgelegen Kemmelberg hadden veroverd. Een prachtige foto van
de oude situatie én één van de situatie vlak na de verwoesting van de
torenmolen geven het grote contrast duidelijk weer. Achter in het boek komen de
oude beroepsmolenaars nog uitvoerig aan bod. Met soms prachtige portretten
van de “versleten” molenaars wordt op een respectvolle wijze over hen
gesproken. De auteurs Alain Goublomme en John Verpaalen hebben er een waar
prachtwerk van gemaakt. Dit zou eigenlijk in iedere molenboekenkast zou
moeten staan. Het gegeven dat veel foto’s die in deel 1 staan nooit eerder
gepubliceerd zijn, maakt het geheel nog waardevoller.
Deel 2 (Nu in beeld) is voornamelijk een fotoboek. Op fraaie wijze komt een
groot deel van de huidige Vlaamse molens aan bod. Deel 2 maakt beide boeken
voor het grote publiek aantrekkelijk. De fotografen Mireille Verscheure en
Philippe Minnaert hebben meer dan hun best gedaan om veel molens zo fraai
mogelijk op de gevoelige plaat vast te leggen. Van werkzaamheden tijdens
restauraties tot aan detailopnamen van bijvoorbeeld een oud slot, werkelijk alles
is vastgelegd en komt in deel 2 tot leven. De foto’s worden af en toe in een tekst
omgezet, waarvan ik u één niet wil onthouden. Het betreft een tekst van Alain
Goublomme die betrekking heeft op de waterradmolen ‘Vanderlindensmolen’ te
Nederzwalm-Hermelgem (O-Vl), welke op de pagina’s 93-101 is afgebeeld. Het
bijschrift luidt:
“Een oude, stilgevallen watermolen. Beelden van een tergend aarzelend en
ongewild afscheid. Dit is een haast sacrale plek geworden, waar je schroomvallig
de grendel beroert, alsof je het luik over een lang vergane wereld opent. Het
water van de Peerdestokbeek stroomt hier nutteloos voorbij en het rad ligt
uitgedraaid op de oever. Afgedankte werktuigen, een touw, een riem, een ketting
voeren al jaren een woordloos gesprek. Het witte meel is onstoffelijk en grauw.
Maar de sleutel zit gelukkig nog op de deur, een uitgestoken hand naar een
nieuwe molenaar.”
De tekst wordt op mooie wijze aangevuld met dertien foto’s van deze gewezen
koren- en oliemolen. Misschien kun je wel zeggen dat de waterradmolen een
beetje op zijn tweede leven staat te wachten, wat zowel in tekst als de foto’s
naar voren komt.
De auteurs en fotografen hebben uitstekend werk geleverd om er twee fraaie
boeken van te maken. Onze redactie raadt het u dan ook ten zeerste aan om
deze prachtexemplaren te bestellen en aandachtig te lezen. We weten haast
zeker dat u in dat geval nog eens de moeite zult nemen om naar Vlaanderen af
te reizen om dit alles ook met uw eigen ogen te bekijken.

Beide boeken tellen 192 pagina’s en zijn los te bestellen voor €32,50 per stuk.
Als u beide boeken in één keer bestelt, worden ze geleverd in een fraaie cassette
en is de totaalprijs €65,00 (excl. verzendkosten t.w.v. €7,50). De boeken zijn te
bestellen door het gewenste bedrag (€40,00 voor 1 boek en €72,50 voor beide
boeken) over te maken naar bankrekening 861.888.049 t.n.v. Stichting Levende
molens in Roosendaal
RJN

Boeken aangeboden
Op de site www.utskoat.nl worden regelmatig molenboeken aangeboden die in
de reguliere boekhandel niet meer verkrijgbaar zijn omdat ze in veel gevallen al
lang zijn uitverkocht. Boeken uit de jaren 20,30 en 40 van de vorige eeuw zijn
echter gewilde aanvullingen op de collectie in de boekenkast. Verder vormen de
provinciale molenboeken, ook de oudere drukken, een gewild verzamelobject.
Wat is het aardig om de recente situatie van de molens te vergelijken met die
van jaren geleden. Veranderingen aan de molen en de biotoop zijn dan
opvallende zaken. Op het moment van kopijsluiting hadden we onder andere de
volgende boeken nog op de plank staan voor de verkoop:
Viere voor, herinneringen van een Zaanse molenmaker; Weesper molens; het
antiquarische,
nostalgische
plaatjesalbum
Molens
en
klederdrachten;
Windmolens van Husslage (waarover hierna meer); dvd De herrijzenis van Het
Jonge Schaap; Volksweerkunde; Windmolens in Nederland door Nijhoff; Molens
in Drenthe; Molens gemalen en andere waterstaatkundige elementen in middendelfland en ga zo maar door. Op de voorjaarsvergadering hopen we een deel van
de boeken mee te nemen voor de liefhebbers.

Uit ons prentenkabinet
Er kwam na het verschijnen van het vorige nummer meteen al een telefoontje
over de onbekende molen. Molenkenner Willem D. Hengst uit It Heidenskip
herkende meteen dit merkwaardige molentje dat ooit bij Ferwoude heeft gestaan
alwaar het jaren geleden is afgebroken.
Durk Posthumus is het wat de onderste foto betreft met hem eens maar hij heeft
zo zijn twijfels t.a.v. de bovenste foto. Hij schrijft: “Volgens mij gaat het om
twee verschillende molentjes van een erg afwijkende constructie. De bovenste
foto toont een molentje wat gestaan zou hebben nabij Makkum. Het onderste
plaatje is een molentje wat gestaan heeft te Doniaburen bij Ferwoude. De foto’s
zijn waarschijnlijk gemaakt langs de zeedijk. Duidelijk is te zien dat de molentjes
verschillend zijn van bouw. Zie o.a. de veldkruisen. De molen op de onderste
foto waren een soort verstevigingschoren aangebracht tussen binnen en
buitenroede. Doe de overbrenging van de roeden naar het bemalingswerktuig
eruit zag, is helaas niet waar te nemen. Kortom, twee zeldzame bijzondere
molens.” Als redactie vragen we ons af of dit het werk is geweest van een
plaatselijke molenmaker die hier niet meer van dit type op bestelling geplaatst
heeft. Dan kwam Durk Posthumus nog terug op de molen in deze rubriek van
juni 2008, nummer 130. Op bladzijde 27 stond een poldermolen. Molenmaker
Posthumus schreef ons: “Deze mooie muonts stond onder Suawoude in de Alde
Miede pal aan de Lanige Meer, daar waar nu de Wâldwei bij langs loopt. Hij
hoorde bij de huurplaats waar Binne Vriesema op woonde. Omstreeks 1928 is de
molen afgebroken na oprichting van een waterschap.”
We zeggen Posthumus hartelijk dank voor zijn reactie. Hierbij weer een nieuwe
onbekende, een schitterende muonts uit de collectie van de Stichting Levende
Molens in Rosendaal. En hieronder een Fries merengezicht met links
waarschijnlijk een grote stellingmolen en meer naar rechts twee poldermolens.
Ook daarvan vernemen we graag waar het is.
GDW

Herinnering aan een oud molenboek
Toen ik in de jaren 70 de
opleiding
tot
vrijwillig
molenaar volgde op Penninga’s
Molen in Joure, had m’n eerste
leermeester
daar,
de
molenmaker Sj. Postma, in z’n
leren
aktetas
altijd
de
lesboeken bij zich. Daarin
zaten de boeken van Den
Besten bijvoorbeeld, maar ook
het buitengewoon interessante
“Windmolens”
van
molenmaker G. Husslage. Het boek
was in 1965 uitgegeven door
Heijnis nv. in Amsterdam en al
gauw uitverkocht. Toen ik het
in 1974 wilde kopen, kreeg ik in ieder geval te horen dat het niet meer
verkrijgbaar was. Ik mocht het van Postma wel eens lenen. Ik maakte
aantekeningen uit het boek. Het was ook zo interessant hoe Husslage al die
molensoorten (van oliemolens, zaagmolens, papiermolens, volmolens,
pelmolens, verfmolens enz.) uitlegde met veel aandacht voor technische
gegevens die hij vergezeld liet gaan van indrukwekkende bouwtekeningen en
historische foto’s met aandacht voor het leven op de molens. Dat de nadruk lag
op de Zaanstreek vond ik niet erg. Deze streek had toch al mijn grote
belangstelling gewonnen vanwege de roots van Penninga’s Molen die in 1692 als
papiermolen in Westzaan was gebouwd. Jarenlang ging ik op zoek naar dit boek.
Pas in 1989 lukte het me de molenboekenkast (toen nog in molen De Hersteller
te Sintjohannesga) te verrijken met deze aanwinst. Ik kon het overnemen van
een archief omdat het daar dubbel op de plank stond. Sindsdien koester ik het
als een schat in m’n verzameling. Tegenwoordig duikt het af en toe op en staat
het zelfs te koop op onze eigen site www.utskoat.nl. Een buitenkansje!
Gerrit Husslage is één van de telgen uit een oud molenmakersgeslacht. Hij kwam
uit Jisp en deed z’n vakmanschap op bij de firma Vredenduin te Zaandijk. Later
begon hij met z’n broer een eigen molenmakerij. In samenwerking met de
bekende Pieter Boorsma restaureerde hij de eerste molen van de Ver. De
Zaansche Molen: oliemolen Het Pink. Tien jaar na de oorlog beleefde hij een
bloeitijd in de molenmakerij. Veel vervallen molens werden hersteld. Husslage
heeft zich ook zeer verdienstelijk gemaakt met zijn boeken Viere voor en
Nieuwe schetsen uit het oude Zaanse molenleven. Hij overleed op 82 jarige
leeftijd op 14 mei 1973. De Zaanse molens stonden in rouwstand.
GDW
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