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Van de redactie
Goed bezochte voorjaarsvergadering GFM

Op vrijdagavond 27 maart kon het bestuur van de Fryske Mounders een volle zaal
enthousiaste molenvrienden begroeten. En wederom was het een feestelijke bijeenkomst want
opnieuw was er een geslaagde molenaar toe te voegen aan het bestand. En er was gebak bij de
koffie dus. Zomaar een verrassing in het algemeen voor alle aanwezigen. En dat werd
gewaardeerd. We kunnen niet anders zeggen dan dat we op de vergaderingen van ons Gild
altijd goed worden verzorgd, waarbij de bediening door de mensen van het dorpshuis van
Poppingawier ook wel eens genoemd mag worden. Zo kwam er later op de avond in de pauze
de traditionele bitterbal weer in de schaaltjes en die vonden gretig aftrek.

Na tien jaar trouwe inzet voor de Friese molendag werden Geurt van de Weg, Hiltjse
Feenstra-De Bruijn en Jan Coppens bij hun afscheid in het zonnetje gezet. Ze hebben een
kranig stukje molenpr opgezet dat door een nieuwe ploeg wordt voortgezet en waarover
verderop in dit nummer meer.
Maar terug naar de inhoud van de vergadering. Achter de tafel tevreden gezichten en dat
hebben we de laatste tijd op vergaderingen wel eens anders gezien. Het krediet-crisisspook
doemt bijna overal op maar dus niet bij het GFM dat zowaar een gezonde groei en balans kon
laten zien wat niet in de laatste plaats te danken is aan de teruggebrachte kosten die gemaakt
worden voor het drukken van ons blad De Utskoat.

Een kersverse vrijwillig molenaar kon ten overstaan van de ledenvergadering zijn papieren in
ontvangst nemen wat gepaard ging met het ophalen van humoristische memoires door
leermeester Sije Hoekstra. Broer van der Wal kan nu zelfstandig met de molen Zeldenrust te
Dokkum aan de slag. Proficiat.

Naast dit feestelijk tintje verheugden de aanwezigen zich ook vooral op de lezing van ir.
J.K.A. Banga van Ingenieursbureau Boorsma B.V. te Drachten. Een man met molenroots die
zijn weg gevonden heeft in de bouwwereld. En hoe! Natuurlijk kon de discussie tussen de
houtkenners van de oude stempel en de man van de moderne architectuur niet uitblijven. Het
maakte de lezing er des te levendiger van. Ondertussen passeerden tal van houtbeelden de
revue. Nu de vereniging een eigen beamer tot zijn beschikking heeft, wordt het vertonen van

beeldmateriaal steeds aantrekkelijker. Nieuwe sprekers kunnen er in de toekomst hun
voordeel mee doen.
Al met al was het weer een zeer druk bezette en interessante bijeenkomst.
Hieronder nog een interessante luchtfoto van het houtmolencomplex uit de tijd dat er niet
meer van de wind geleefd werd.(foto uit de collectie van de fam. Banga)

Ander kort molennieuws
Allerlei molenmededelingen kwamen in de afgelopen periode tot ons. Zo hoorden
we van bijvoorbeeld van het herstel van de molen Welgelegen in Heerenveen die
een nieuwe spil kreeg, een activiteit die zelfs de tv haalde. Verder is de Stichting
Monumentenbehoud Dongeradeel blij een subsidie die ze kregen van het Molen
Restauratiefonds (een onderdeel van het Prins Bernhardfonds) voor
restauratiewerkzaamheden aan koren- en pelmolen Zeldenrust te Dokkum ( €
14.000,-) en De Eendragt te Anjum ( € 8000,-).Een toepasselijk nieuwtje kwam
uit Woudsend (het schiet op met de restauratie van houtzager De Jager) waar de
plaatselijke denktank een Elfstegentocht heeft bedacht om meer toeristen te
trekken wat de beide molens daar weer ten goede zal komen. De route door de
talrijke karakteristieke steegjes zal zonder meer de wiekendragers aandoen, de
monumenten die het dorp zo’n levendig silhouet verschaffen. Ook denkt men er
aan om deze molens te zijner tijd in floodlight te zetten waardoor ze ’s avonds
ook vanaf de nieuwe rondweg opvallen. Dan kwam er uit IJlst het nieuws dat het
stadje z’n houtverleden alle eer wil doen toekomen. Zo kwam er een echt
koggeschip ( bekend van het wapen), stonden in het Kijkcentrum Nooitgedagt
vele schaatsen centraal, waren er diverse exposities en opende uiteraard De Rat
haar houtmolendeuren. We zullen in de toekomst meer aanvullende activiteiten

mogen verwachten waaronder de presentatie van een Fries houtzaagmolenboek
of hoe dat ook maar mag gaan heten. Helaas is het de Stifting Oaljemolen in
Blauwhuis niet gelukt haar ambitieuze plannen een oliemolen op het erf van de
voormalige Sensmarmole te bouwen. Het was te mooi om waar te zijn dat er, op
de plek waar tot 1929 de wieken zwaaiden, wederom wiekgewentel te
bewonderen zou zijn en dan nog wel voor aandrijving van een oliemolenwerk,
een inrichting die in onze provincie niet meer voorkomt. Omdat de grote zak met
geld niet kwam, werden de plannen vaarwel gezegd en besloot men de
onderdelen van een achtkant die al waren verzameld over te dragen aan
stichting Houtzaagmolen De Rat in IJlst. Aan de Geeuw, in de buurt van de
molen, komt zo goed als zeker de spinnekop die nu nog staat te verpieteren,
ingesloten langs de grote autowegen bij Sneek. En komt er dan ook t.z.t. een
oliemolen bij???
In dit nummer treft u weer de nodige bijdragen aan die onze kijk op molens tot u
brengen. De ingebruikname van de Vrouwbuurtstermolen, na een belangrijke
renovatie op 16 mei jl. gevierd, konden we in dit nummer niet meer meenemen.
Dat geldt ook voor de afscheidsreceptie van molenmaker Durk Posthumus die
intussen met pensioen is gegaan. En de ingebruikname van onze eigen
Slagdijkstermolen ( 23 mei) viel ook al buiten de kopijsluitingsdatum Over deze
onderwerpen leest u dus meer in het septembernummer waarvoor de kopij sluit
op 29 augustus. Met dit nummer wensen wij u hoe dan ook veel lees- en
kijkplezier en tot slot allen een goede zomervakantie toegewenst.
Gerben D. Wijnja
Restauratie Groene Molen vordert
goed
Op woensdag 13 mei is de Groene
Molen weer op zijn plek gezet. Dit
was eerder dan in de planning lag,
want de bedoeling was begin juni.
Ondanks de straffe wind ging alles
toch heel voorspoedig. Nu zullen de
molenmakers beginnen met aftimmeren, waarna het hekwerk zal
worden geplaatst. Het is de bedoeling
dat de molen van buiten voor
Pinksteren weer compleet is. Foto’s
van Popke Timmermans zijn te
vinden op mijn album.nl:

http://www.mijnalbum.nl/Album
=VCVKPZME
Bauke Bos
Foto hiernaast is eveneens van Popke
Timmermans, Heerenveen

Efkes
bijprate
troch
“De Fryske Mole”
Algemeen
Het beroep bij de Rechtbank te Leeuwarden
tegen de beslissing van de minister van O.C.W.
om de subsidieaanvragen op grond van de Rrwr
2007 af te wijzen voor de restauratie van de
Jansmolen, de Klaailânsmolen en de Wijnsermolen loopt nog. Voor deze molens
met drie andere molens van de stichting is ook een subsidieaanvraag op basis
van de Rrwr 2008 gedaan. Indien deze aanvragen worden goedgekeurd, heeft dit
het voordeel dat de kostenstijging t.o.v. 2007 wordt meegenomen.
Op 16 maart j.l. hebben we de jaarlijkse bijeenkomst met andere
molenstichtingen in de provincie Fryslân gehad. Als spreker was de heer Kees
van Stralen van de provincie Fryslân uitgenodigd. Hij heeft een toelichting op het
subsidie beleid van de provincie gegeven. Dit beleid zal in de toekomst
veranderen, maar op welke wijze is nog onduidelijk. Wel een zaak om goed in de
gaten te houden. Het blijkt dat moleneigenaren nog beter gebruik van de
subsidiemogelijkheden bij de provincie kunnen maken.
In de bestuursvergadering d.d. 22-4-2009 is de jaarrekening en het jaarverslag
vastgesteld. We hebben 2008 met een positief saldo afgesloten, dat grotendeels
wordt veroorzaakt door een eenmalige bate van de verkoop van een
overcomplete molenas. Het jaarverslag staat op onze website.
Onderhoud molens
Een groot deel van de opdrachten voor de uitvoering van onderhoud aan onze
molens is na de beoordeling van offertes verstrekt aan de betrokken aannemers.
Het blijkt dat we iets achter blijven met de besteding van de Brim gelden. Dit
komt doordat we voor de zes aangemelde molens voor de Rrwr 2007/ 2008
weinig aan onderhoud hebben uitgevoerd. Dit in feite gereserveerde Brim geld
wordt gebruikt voor de dekking van de restauratiekosten, waardoor in 2009/
2010 een inhaalslag wordt gemaakt.
Restauraties
De formele ingebruikstelling van de Slagdijkstermolen zou worden gecombineerd
met die van de Achlumermolen. Omdat dit niet is doorgegaan wordt de
ingebruikstelling van de Slagdijkstermolen nu op 23 mei a.s. om 10.30 uur
gedaan door de dochter van de voorlaatste molenaar mevr. T. van Zuiden- de
Swart. Hiermee wordt een lange restauratie geschiedenis afgesloten.
De werkzaamheden aan de Achlumermolen zijn hervat en zullen voor de zomer
worden afgerond. Dit geldt ook voor de Broekpoldermolen.
Bij toewijzing van de subsidieaanvragen op basis van de Rrwr 2008 voor de
Grote Molen te Broeksterwoude, de Hoop, de Jansmolen, de Klaailânsmolen, de
Olifant en de Wijnsermolen kunnen dit jaar ook de opdrachten voor restauraties
worden gegeven. Door bijdragen van het Prins Bernhard fonds, het SNS Reaal
fonds, de stichting De Jonge Arnoldes, de Meindertsma- Sybenga stichting, de
Gravin van Bylandt stichting en de verwachte bijdrage van de provincie Fryslân,

zijn de kosten gedekt. Een investering van ca. € 1,2 miljoen!. Door het uitvoeren
van 10 restauraties op een molenbezit van 41 molens, is het ondanks een
ontoereikend Brim budget mogelijk om onze molens in een goede staat van
onderhoud te houden.
De subsidieaanvraag voor de verplaatsing/ restauratie van de Himmole is bij
Plattelânsprojecten ingediend. Naar verwachting dragen ook de gemeenten
Sneek, Wymbritseradiel, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân bij in de
kosten. Aangezien de molenbiotoop van de molen door de aanleg van de A7/
rondweg Sneek aanmerkelijk is verslechterd kan ook een bijdrage uit een soort
schadefonds aanleg A7 worden verkregen. Inmiddels hebben drie aannemers /
molenbouwers een offerte ingediend. De aanvragen voor de nodige vergunningen
zijn verstuurd en de start van de werkzaamheden wordt begin 2010 verwacht.
De kans is groot, dat er in de loop van 2010 een mooie molen op een historische
molenplek aan de Geeuw ten noorden van IJlst staat. De molen kan ook voor
polderbemaling worden ingezet.
Tot slot
De behoefte aan meer donateurs blijft bestaan en het zou mooi zijn als de
huidige donateurs elk voor een nieuwe donateur zou zorgen.
En u weet . . . . . als de vlag op de molen staat dan is de molenaar aanwezig en
ontvangt hij u graag en vertelt het verhaal over “zijn“ molen. Overigens zijn een
aantal gediplomeerde molenaars welkom.
Pieter Kooistra secretaris
www.defryskemole.nl
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Foto hieronder: de molen van de Genezareth Kloosterpolder op Nationale Molenen Gemalendag, malend met nieuwe Koning-zeilen. (foto Gerben D. Wijnja)

Sipke Koning in de ban van molenzeilen
Het kan verkeren, zeggen ze wel eens en op
de een of andere manier is dat zeker ook van
toepassing op vrijwillig molenaar Sipke
Koning die we bezochten op de Nationale
Molen- en Gemalendag. Samen met Willemien
bemaalt hij de molen van Genezareth
Kloosterpolder onder Hallum.
Ooit was hij helemaal idolaat van skûtsjesilen maar
door omstandigheden moest het roer daar geheel
om en stelde zijn vrouw hem voor, naar aanleiding
van een oproep van het GFM, te kiezen voor de
opleiding tot vrijwillig molenaar. Zijn vrouw Janny:
“Hij was altijd met dat drijvende circus op pad en
nooit thuis. Als molenaar lag een “fêste pôle” in’t
verschiet en daar was hij ook altijd bezig met
zeilen en touwen in weer en wind. En dat wilde hij.” Vanwege zijn voorliefde voor
hout belandde hij bij Simon Jellema op zaagmolen De Rat, bekwaamde zich al
gauw in de kneepjes van de molen en slaagde. Na een poosje op De Rat gewerkt
te hebben, kwam hij via de Steenhuistermolen van Stiens op de molen bij
Willemien. Van het een kwam het ander. Z’n vorige werkgever had hem niet
meer nodig: ontslag. Maar Sipke maakte van de nood een deugd, pakte zijn
passie voor zeilen en touw op en startte als ZZPer een eigen bedrijf: Koning
Molenzeilen. Het totale pakket heeft hij in portefeuille en voert hij met liefde voor
het vak uit tot volle tevredenheid van klanten. Het repareren van zeilen en
touwwerk, het opmeten, de bestelling van het doek, het maken van de zeilen,
het ophangen, de onderhoudsmiddelen voor zeilen, maar ook levert hij
smeermiddelen als bijenwas en reuzel. Kortom, niets is Sipke Koning te veel en
hij doet het ook nog eens met zijn liefde voor molens die hij het liefst met volle
zeilen ziet malen. “en dan graag goed voorgelegd, passend, ook de
kikkerlussen”, aldus de zeilmaker de zich inmiddels heeft verzekerd van een
eerste enthousiaste klantenkring. Zo kreeg hij voor poldermolen De Olifant de
eerste opdracht, maakte hij al zeilen voor de korenmolens van Sumar en
Witmarsum, voorzag hij de tjasker van Augustinusga van mooi tuig (zie de
cover) en leverde aan De Hond twee zeilen en ook voor de molen van Achlum
was hij in touw. Ook buiten de provinciegrenzen kent men hem inmiddels. In de
Alblasserwaard maakte hij zeilen voor de Middelmolen van Molenaarsgraaf, in het
Drentse Aalden deed hij reparatie op locatie aan het touwwerk en momenteel is
hij aan de slag voor zeilen op de pas gerestaureerde molen Hunsingo in
Onderdendam (Gr) en De Zwaluw te Hasselt. Kortom, bent u nog op zoek naar
iemand die de molenzeilen kan repareren of leveren, neem dan gerust eens
contact met Sipke Koning op: tel. 058-2135830 en/of neem eens een kijkje op
zijn website www.koning-molenzeilen.nl. (GDW)

De Toekomst van de Molens
Molenbehoud:
het conserveren van een romp of het restaureren tot een draaiklare
molen?

“Zowel de Achlumermolen als de Slagdijkstermolen staat er troosteloos
bij. Geen van de twee molens beschikt nog over een kap en wieken”,
vermeldde het Fries Dagblad in 2006. En kijk nu eens, de restauratie is
voltooid, de molens staan er prachtig bij en verrijken het Friese
landschap.
Als het aan Bazelmans gelegen had, was dat misschien niet gebeurd. Als
je de historische delen van de romp had geconserveerd, was dat
voldoende gewest om de molen een monument te laten zijn volgens de
criteria van het monumentenbeleid.
Molenaars vinden dat een molen moet draaien, zodat hun monumentale
waarde juist tijdens het functioneren wordt ervaren en beleefd: zo snel
mogelijk restaureren, is hun devies. De Hollandsche Molen geeft haar
visie op deze tegenstelling bij het molenbehoud.
Je moet een molen eerst onderhouden, dan pas repareren en conserveren, dan
pas restaureren en vernieuwen en in het uiterste geval reconstrueren, maar
behoud van een monument is vaak al voldoende door het te reparen en te
conserveren. Dat doe je met andere monumenten ook. Een molen hoeft dus niet
altijd te draaien. De praktijk van het huidige molenbehoud is echter precies
andersom, het gaat teveel uit van vernieuwen en restaureren. Als de vijzel
definitief kapot is, hoef je die niet te vervangen. De monumentale waarde van
een molen is immers ook gewaarborgd zonder vijzel. Dat is de opvatting van
Bazelmans.
Wat een piramide is voor Egypte, is een molen voor de Lage Landen. Een icoon
voor onze eeuwenlange strijd tegen het water. Een internationaal bekend en
herkend symbool voor onze nijverheid ook. Veel molens waren allang woonhuis,

café, kantoor, etc. geweest – net als veel andere monumenten- als slechts
‘onderhouden en conserveren’ op de voorgrond hadden gestaan. Er mag geen
molen verloren gaan en juist door de molen te laten draaien, blijft hij behouden.
Een molen is niet alleen een monument, het is een draaiend historisch werktuig.
Constructie en vormgeving zijn in eerste instantie functioneel en niet
architectonisch en/of kunstzinnig. Dat is de opvatting van de molenaars.
De Hollandsche Molen heeft in reactie op deze discussie een breder standpunt
geformuleerd in de vorm van een toekomstvisie op molenbehoud.
1.
Molenbehoud
moet
uitgaan van de combinatie van
draai- en maalvaardige molens
enerzijds en hun historische
waarde anderzijds
2.
Molens
zijn
historische werktuigen en daarin ligt
hun cultuurhistorische waarde.
3.
Het
molenbehoud
moet verbreed worden tot een
integrale praktijk, waarbij de
geschiedenis: ‘het gebruik, de
gebruikers, de eigenaren van
de
molen’,
de
plaats
in
landschappelijk
en
stedenbouwkundig
opzicht,
zijn
biotoop,
zijn
functie,
de
constructie,
de
gebruikte
materialen, de bouwhistorie, de
bestemming en het gebruik
ervan centraal moeten staan.
4. Integraal
molenbehoud
leidt tot verschillende waardestellingen bij molens en borgt
de
diversiteit
binnen
het
molenbestand.
5. Integraal
molenbehoud
moet gepaard gaan met een
heldere rolverdeling tussen alle
bij het molenbehoud betrokken partijen.
Deze opvatting weerspiegelt deels de opvatting van de molenaars, deels probeert
het mee te denken met de monumentenbewaarders van de RACM. Een ‘polder’visie dus.
De molen als historisch werktuig
Van de drie in de Monumentenwet genoemde criteria voor een monument- ‘van
belang vanwege schoonheid, betekenis voor de wetenschap of de grote
cultuurhistorische waarde’- is alleen de laatste relevant voor een molen. Molens
onderscheiden zich van andere monumenten, ze zijn veeleer monumenten van
geschiedenis en techniek.

In het molenbehoud van de laatste decennia heeft het historisch aspect vaak te
weinig aandacht gekregen. Maar een principiële keuze tussen ‘historisch’ en
‘werktuig’ is een verkeerde keuze. Na het dogma van het altijd maalvaardig
restaureren, moet er niet een nieuw dogma van de (bouw)historische kwaliteit
komen.
De Hollandsche Molen pleit er daarom voor, dat de molen als historisch
werktuig centraal moet komen te staan. De molenmaker zal dan vaker
onderdelen herstellen in plaats van vervangen. Historische onderdelen kunnen
vervangen worden, als het functioneren van de molen in gevaar komt, maar dan
wel historisch gedocumenteerd. Als de potroeden kapot zijn en je laat ze zitten,
leidt dat tot verval van de molen, je kunt ze er ook naast leggen om de
ontwikkeling van de molen te laten zien en tegelijk nieuwe plaatsen. Er moet dus
nog voorzichtiger met de molen worden omgegaan, ook als dat leidt tot soms
minder draaien. Doorslaan op dit punt moet echter vermeden worden, er moet
geen stolp over de molen worden gezet.
Of de ‘poldervisie’ (het lijkt een wollig soort compromis) ook leidt tot heldere
besluiten over wat te doen, is een vraag. Want hoe moet je nu helder besluiten,
als je naar zoveel punten tegelijk moet kijken. Zouden de Achlumermolen en de
Slagdijkstermolen weer zo fraai draaien, als gekozen zou zijn voor de benadering
van de Hollandsche Molen?
Michiel de Ruiter
Bij de foto’s: 1: Achlumermolen 2: omslag Visiedocument 3: Slagdijkstermolen

Even voorstellen
De mensen van de Friese Molendag
De leden van de werkgroep stellen zich aan u voor. Van links naar rechts.
Mijn naam is Martin de Jong en ben woonachtig in Makkum ben getrouwd met
Sjoerdtje en vader van 4 kinderen. Ben werkzaam bij A&R Carton BV te Sneek
als Coördinator. Ben sinds september 2005 actief in de molenwereld. Ben met
mijn opleiding begonnen op de Nijlannermolen te Workum waar Jaap Tiedema de
scepter zwaait als leermeester en mij op zijn geheel eigenwijze het molenaarsvak
heeft bijgebracht. Een zeer gezellige tijd gehad en in mei 2007 geslaagd als
molenaar, ben nog steeds ben actief in Workum als pr-man voor de
Nijlannermolen, nog steeds gezellig. Verder ben ik molenaar in Cornwerd op de
Cornwerdermolen en in Bolsward op de Lonjé of Tadema’s molen, beide molens
eigendom zijn van Wetterskip Fryslân.
Sinds bekend werd dat het huidige bestuur besloot om ermee te stoppen ben ik
opgestaan om in het bestuur zitting te nemen zodat wanneer zij stopten wij het
wiel niet opnieuw behoeften uit te vinden.
Mijnnaam is Michiel A. de Ruiter. Ik woon in Bolsward aan de Grote Dijlakker
30. Ik ben geboren 5 november 1944 te Hilversum. Opgegroeid in Heemstede.
Gepensioneerd, ik was werkzaam bij het voortgezet onderwijs als
bestuursdirecteur van een aantal middelbare scholen.
Sinds maart 2008 ben ik in opleiding voor vrijwillig molenaar bij het Gilde voor
Vrijwillige Molenaars (de Hollandse opleiding) en ben uiteraard ook lid geworden
van het Gild Fryske Mounders. Ik hoop in september te slagen als molenaar.

Mijn naam is Henk Brandsma en ik ben 51 jaar. Ik ben geboren en getogen in
Makkum en woon sinds 1982 in Workum. Als scheepstimmerman werk ik bij de
Vries scheepsbouw in Makkum.
In oktober 2005 ben ik begonnen met de molenaarsopleiding op de Nylânner
Mole te Workum onder leiding van Jaap Tiedema.
In mei 2007 ben ik geslaagd en sindsdien mag ik op de molens van de
Nyefurdse Molenstichting draaien.
Sinds de opening van de Nyhuizumer spinnenkop in 2008 ben ik daar het meest
te vinden.
Mijn naam is Jippe Braaksma en ik ben 22 jaar oud. Ik ben woonachtig in
Oentsjerk waar ik ook werkzaam ben als brood- en banketbakker in het bedrijf
van mijn ouders. Nu dus als “Noorderling van de Provincie” als laatste bij de
werkgroep Friese Molendag gekomen.
Als zoon van een bakker ben ik in aanraking met molens gekomen op ‘de
Zwaluw’ in Birdaard. Hier haalt mijn vader altijd speciale meelsoorten. In mijn
middelbare schooltijd was ik hier regelmatig bij beroepsmolenaar Jan Tollenaar
te vinden. Later kwam ik ook regelmatig op de ‘Oudkerkermolen’ bij Oudkerk.
Mijn opleiding heb ik altijd met plezier gevolgd op molen ‘Victor’ te Wânswert bij
leermeester Sjerp de Jong. Nadat ik geslaagd ben, kon ik per mei 2005 molenaar
worden op de ‘Wijnsermolen’ ten noorden van het dorpje Wijns. Samen met de
andere werkgroepleden hoop ik dat we met zijn allen vele geslaagde Friese
Molendagen mogen meemaken!

It Stikje
“Do skriuwst it stikje?” Het is het eerste wat Ruurd Jakob vraagt als ik
op een mistige ochtend in april de bus in stap. Ik had het vorig jaar al
beloofd en nu is het dan zover, het jaarlijkse molenreisje van molenaars
en leerlingen van het GFM.
Eigenlijk is het geen vraag van Ruurd Jakob maar meer een extra check. De
organisatie laat niets aan het toeval over, goed geregeld. Net als vorig jaar
vertrekken we stipt om zeven uur. In Heerenveen vult de bus zich volledig en
kan de lange tocht naar Gelderland en ook nog even over de Duitse grens
beginnen. Iedereen is vol verwachting maar ondanks dat de motor van de bus
woest brult komen we geen meter van onze plek. Durk, onze chauffeur, kondigt
op een gegeven moment aan dat deze bus zo nieuw is dat hij zelf nog uit moet
vinden hoe hij werkt. Na een telefoontje naar een techneut kan onze reis dan
toch echt beginnen. We zijn onderweg en de sfeer zit er optimaal in.
Het is nog steeds mistig als we aankomen bij De Haag in Beuningen. Het is een
standerdmolen uit 1704 met een vlucht van 22,50 meter. Ik heb ooit de
standerdmolen in Boertange gezien maar toen was ik nog geen molenaar en dan
kijk je er toch heel anders tegen aan heb ik gemerkt. Bovendien was die molen
toen niet open voor publiek en wordt dit dus mijn allereerste standerdmolen. Aan
de weg staat een bord met daarop een welkom voor ons Friese molenaars. We
moeten voorzichtig om de molen heen omdat er net nieuw gras in ingezaaid
maar daar houden we natuurlijk rekening mee. Het molencomplex is redelijk
uniek omdat naast de molen op zich ook de oude molenaarswoning en een
maalgebouwtje bewaard zijn gebleven. Een aantal van ons merkt op dat de
molen waarschijnlijk niet zo veel draait omdat alles er erg schoon uitziet en

De bijzondere molen van Donsbrüggen
bovendien zit de molen stevig aan de ketting en draait hij ook nu niet . Ik
probeer zelf goed op de specifieke eigenschappen van een standerdmolen te
letten en zie zoals in de boeken staat nu ook zelf dat de steenspillen direct door
het bovenwiel aan worden gedreven. Wat ik ook nog nooit had gezien was een
gaffelwiel. Hiermee kun je ook als er geen wind is luien, bijzonder handig en
komt in het noorden verder niet voor. Een tweede detail dat opviel was de
vangtrommel die hier aanwezig is. Ook over dit systeem had ik wel eens gelezen
maar de werking wordt helemaal duidelijk als je het een keer in werkelijkheid
hebt gezien. Wat speciaal schijnt te zijn is het halslager wat niet van steen is
maar van pokhout. Als laatste heb ik de standerd bekeken en die is
indrukwekkend. De dikke steekbanden en kruisplaten die elkaar heel ingenieus
niet raken. Het geheel kraakt zo nu en dan en dat geeft voor mij een hoop sfeer
aan het geheel. Dan gaan we de splinternieuwe reiswagen weer in en wel
richting onze oosterburen.
Het blijft mistig maar er is gelukkig genoeg te zien van de prachtige omgeving
waar we doorheen rijden. De omgeving is al snel typisch Duits wat je
bijvoorbeeld aan de huizen ziet en we passeren een oude begraafplaats die er
voor mijn Nederlandse ogen heel uitbundig uitziet. Dan komen we bij ons
reisdoel aan, de korenmolen van Donsbrüggen. Dit is echt een apart ding! Als
allereerste vallen het Bilau gevlucht en de windroos op. Dit is echt een apart
maar ook mooi gezicht. Vooral het gevlucht maakt op mij een sierlijke indruk.
Hier splitst de groep zich in tweeën omdat hier koffie kan worden gedronken. En
passent leer ik van Jaap nog een paar Friese woorden die bij koffiedrinken bij de
buren bijzonder handig zijn. Ik kan mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en wil
direct de molen in. Ook het interieur is zeer de moeite waard. Het achtkant is
van 1824 maar door de blokkelen lijkt het sommigen veel ouder. Er zitten veel
kromme en ruwe balken tussen die het oude effect versterken. Iemand komt met

de theorie dat men in deze streken het hout voor vakwerkhuizen ruw kapt en dat
eenzelfde bouwwijze hier misschien is toegepast. Echt interessant wordt het in
de kap die voor het grootste gedeelte van staal blijkt te zijn, inclusief de
voeghouten en windpeluw. We zitten met een hele club in het bovenste puntje
van de kap om te kijken hoe het kruiwerk met windroos functioneert. De
windroos drijft via een ketting een horizontaal liggende as aan die de kap op
twee punten langs een tandheugel rond kan kruien. Er zit een Engels rollen
kruiwerk in. Er ligt een heel kort vangkettingkje wat je niet buiten de molen kunt
bedienen. Na uitleg blijkt dat je deze molen niet moet vangen omdat de windroos
de molen voortdurend op de wind houdt en ze hem gewoon laten draaien. Men
trekt hoogstens de kleppen open maar laat de molen gewoon draaien. Het is
duidelijk dat deze molen flink is doorontwikkeld in vergelijking met de
Nederlandse molens. Bijzonder leuk om deze ontwikkelingen eens in het echt te
zien. Dan vind ik het tijd worden voor de kaffee und kuchen en ga aan één van
de lange tafels zitten, het lijkt wel een beetje op een bierstube. Ik doe mij
vervolgens te goed aan een lekker bakje en neem twee echt overheerlijke
stukken koek die in ruime mate aanwezig is. Ik ben de enige niet die een tweede
stuk neemt , we zijn tenslotte in Duitsland en daar mag je vaker nemen als je
dat wilt. Bij navraag blijkt dat het butterkuchen zijn maar ze smaken heel anders
dan de boterkoek die wij kennen. Het heeft wel iets weg van een soort brood
maar dan zoet met nootjes er bovenop. Smikkelen en smullen in ieder geval. In
het bijgebouw waar de koeken worden gebakken en waar de koffie wordt
geserveerd is ook nog een leuk museumpje. We staan nog even met een
groepje te babbelen als opeens een sirene klinkt. Het blijkt een oefening van de
lokale brandweer te zijn en het geluid ontlokt natuurlijk een paar bijdehante
opmerkingen aan enkelen, snel de bus in en op naar Zevenaar. We rijden langs
een brede rivier waarvan we niet helemaal zeker zijn welke het is maar als we bij
Lobith ons land weer binnenrijden moet het toch wel de Rijn zijn. Volgens mij
dacht bijna iedereen op dat moment wel even terug aan zijn of haar lagere
schooltijd.
De buitenmolen in Zevenaar is een torenmolen en vertegenwoordigt een
lange geschiedenis. Er zijn in heel Nederland nog slechts vier over en dit is er
één van. De molen stamt naar schatting uit 1487. Het kruiwerk is in deze molen
is natuurlijk het meest indrukwekkende en je krijgt een enorm respect voor de
mensen die dit 500 jaar geleden hebben geconstrueerd en er eeuwen mee
hebben gewerkt. De moderne molenaar wordt trouwens geholpen door een
vakkundig weggewerkt elektrisch liertje. Zo zie je maar weer waarom moeilijk
doen als het gemakkelijk kan. De bovenas is een bezienswaardigheid op zich. Hij
is geheel van hout en is gemaakt uit een eeuwenoude Nederlandse eik die uit het
plaatsje Aalten is gehaald. De as meet ongeveer anderhalf bij anderhalve meter
in doorsnee, een joekel. Beneden in de molen ligt nog een stuk van de oude as
en ook dat is een ontzagwekkend blok hout. Het valt sommigen op dat er erg
veel rommel in het graan zit dat gemalen wordt maar de molenaar legt uit dat er
op de buitenmolen alleen veevoer wordt gemalen. Zo kunnen ze vrijwel altijd het
maalproces laten zien en hoef je niet aan hele hoge hygiëne-eisen te voldoen die
voor graan voor menselijke consumptie gelden. Er wordt nog gewezen op het
stuk bot wat tegen de steenspil loopt en de schuddebak doet bewegen. Dan loop
ik nog even om de oude zuiggasmotor die beneden staat en kom erachter dat
het geheugenkaartje van mijn fototoestel vol is. Of ik vergeet om het ding mee
te nemen of de batterij is leeg en zelfs een geheugen van vele megabytes raakt
een keertje vol natuurlijk. Gelukkig zijn er meer mensen die foto’s nemen en als

ik even naar de overkant
van de straat loop om een
mooi uitzicht op de molen
te hebben staat Edo daar
met
een
uiterst
professioneel
uitziend
apparaat
als
een
gedreven
paparazzi
plaatjes te schieten. De
foto’s bij dit stukje zijn
van hem dus.
Voordat we naar Wilp
vertrekken heeft Ruurd
Jakob
een
trieste
mededeling voor ons. Piet
van Hijum voelde zich de
hele ochtend al niet
lekker
en
is
onwel
geworden. Ruurd Jakob
heeft vanuit de bus een
auto geregeld, welke in
Zevenaar klaar stond.
Daarmee zijn Jaap en
buschauffeur Durk samen
met Piet naar een lokaal
ziekenhuis gegaan. Jaap
en Piet zijn aan het einde
van de middag door de
vrouw
van
Jaap
opgehaald en weer naar
Friesland terug gereisd.
Op zo’n moment zie je
hoe perfect de organisatie
van Jaap en Ruurd Jakob
eigenlijk is. Niet alleen de
reis zelf is interessant en goed samengesteld, er kunnen zich ook onverwachte
zaken voordoen en ze treden hier voortvarend in op. Deze kerels verdienen wat
mij betreft een flinke pluim! Met Piet gaat het iets beter maar is nog niet hersteld
van wat hem is overkomen.
De Wilpermolen is een stenen stellingmolen. Deze korenmolen is van 1736
maar de geschiedenis gaat tot zeker de veertiende eeuw terug. De muren van
deze stellingmolen zijn enorm dik. Onder zijn ze zeker een meter dik en
bovenaan nog altijd vijftig centimeter. In de muur vond men ooit een
kanonskogel die volgens de molenaar in de eerste wereldoorlog is afgevuurd en
nu dienst doet als gewicht. Vroeger hebben er ook pelstenen in deze molen
gezeten en daarom heeft de molen twee spoorwielen. De molenaar legt een voor
mij nieuw systeem uit, het zijn de lichtbomen. Normaal kun je als je op de
steenzolder van een korenmolen bent de steen niet of niet zo gemakkelijk
lichten. Hier kan dat wel met behulp van een soort stokken waarmee je als je
bijvoorbeeld het kaar aan het bijvullen bent de stenen toch kunt lichten. De
molenaar vertelt ook dat het niet altijd een handig systeem is omdat mensen er
vaak op gaan leunen en zo de steen dus lichten terwijl dat natuurlijk niet de

bedoeling
is.
Op
de
kapzolder zien we dat er
nu
een
Engels
rollenkruiwerk inzit terwijl
dat vroeger een houten
rollenkruiwerk
was,
de
oude rollensluis zie je nog.
Dan
bekijken
we
het
unieke
Ten
Have
zwichtsysteem
met
sleepring. Als we op de
stelling staan wijst iemand
op houten blokken die net
onder de kap rondom de
hele molen zitten. Niemand
weet op dat moment waar
die
toe
dienen
en
uiteindelijk
blijken
het
gaten te zijn waar je
balken in kunt steken om
een soort steiger te maken
zodat je aan de kap kunt
werken. De Wilpermolen
staat op een prachtige plek
in het dorp, hij staat al het
ware op de straat, je moet
er omheen rijden en je
kunt hem niet missen.
De laatste molen die we
vandaag bezoeken is De
Bolwerksmolen
in
Deventer. De molen ligt in
een prachtig watergebied
dicht bij de IJssel. Vlakbij
de molen ligt een pont die je zo naar het centrum van Deventer brengt als je dat
wilt en dat willen een paar dames uit ons gezelschap. Misschien genoeg molens
gezien? Deze houtzager is vrij recent ingrijpend gerestaureerd en dat hele proces
kun je in een soort bezoekerscentrum helemaal bekijken. De hele molen is van
zijn plaats geweest. Het bezoekerscentrum ziet er zeer professioneel uit. Dan
komt er voor velen een teleurstelling. De molen draait voor de prins en de
zagerij wordt met een elektromotor aan gedreven. Een schande volgens
sommigen er is immers wind genoeg. Ik bekijk de molen helemaal en ga bij
Arjen van De Jager te rade in welk opzicht deze houtzager nu anders is dan de
molens in Friesland. Hij wijst onmiddellijk op de winderij die hier via een band op
de krukas wordt aangedreven terwijl dat op De Rat en De Jager volgens het
krabbelkrad principe gaat. Toch interessant om dat even van een kenner te
horen. Dan lopen we terug naar de plek waar de bus ons heeft afgezet om tot de
ontdekking te komen dat deze nu op een andere plek staat, vlak bij de molen.
Nou ja, nog even een mooi wandelingetje langs de IJssel als afsluiter zullen we
maar zeggen. Moe en voldaan tuffen we net als vorig jaar met een bakje koffie in
de hand weer naar het noorden. It wie in hiele moaie dei!
Theo Zwerver met foto’s van Edo Werkman

Nieuwe vijzel voor Kingmatille

Kingmatille krijgt een nieuwe houten vijzel. Nadat vorig jaar de vijzel
onherstelbaar kapot is gegaan, is door molenmaker Rolf Dijkema van
Bouwbedrijf Hiemstra een nieuwe ‘bilinga’-houten vijzel gemaakt. Het nieuwe
hout is inmiddels door molenaar Sieb Zandstra in de nieuwerwetse,
milieuvriendelijke ‘carboleum’ gezet, zodat hij geplaatst kan worden.
Molenmaker Durk Posthumus zou de vijzel plaatsen als één van zijn laatste
activiteiten voor bouwbedrijf Hiemstra, als de grond niet te nat was voor de
kraan. Durk gaat per 1 april 2009 met pensioen. Dat is niet meer gelukt en Rolf
Dijkema heeft met hulp Jelke Faber de vijzel op 2 april jl. geplaatst onder het
toeziend oog van A.Osinga, voorzitter van de Stichting Molens in
Menaldumadeel.
De vijzel, een prachtig stukje vakmanstechniek, kent 3 gangen. Eén spoed is ca 90 cm,
zodat de gangen op afstand van 30 cm van elkaar water naar boven zullen draaien. Met
één volle omwenteling van het gevlucht zorgt de vijzel ervoor dat er ca 400 liter door de
utskoat gedreven wordt. Eén draai van de vijzel levert ca 200 liter, de verhouding is dus
1: 2. De Kingmatille is één van de molens van Stichting Molens in Menaldumadeel.
Het stichtingsbestuur heeft gekozen voor een houten vijzel, omdat die materiaalkeuze
voor deze molen een historisch verantwoorde keuze was. De vijzel is gemaakt van
bilingahout. Het hout kent geen jaarringen, omdat de groei van de boom niet door
seizoenen wordt gekenmerkt, maar constant is. Sieb Zandstra maalt met de Kingmatille
intensief. Hij maakt zeer veel draaiuren. Hij is meestal op dinsdag en donderdag op de
molen te vinden. Sieb is blij dat de vijzel er weer in zit, want voor de prins malen vindt
hij toch minder.
Michiel de Ruiter

Draaiurenoverzicht 2008
Op 11 mei jl. kreeg ik het draaiurenoverzicht van Jaap Tiedema toegestuurd.
Wat meteen opvalt, is dat het overzicht bijna geheel compleet is. Er zijn maar
een handjevol molens waarvan de gegevens niet door de molenaar/eigenaar
zijn doorgegeven. We bedanken Jaap Tiedema voor zijn inspanningen om alle
uren zo compleet mogelijk te verzamelen en weer te geven.
Poldermolens
Alhoewel het natuurlijk geen wedstrijd is, is het altijd leuk om als molenaar te lezen dat
jouw molen als eerste is geëindigd. En over 2008 viel die eer bij de poldermolens te
beurt aan Oane Visser van de Hantumermolen, met maar liefst 426,5 uur. Op een
knappe tweede plek is geëindigd De Schalsumermolen van Durk Piersma met 275 uren.
Een gedeelde derde plek is er voor Stef Mensinga en Lolke van der Meer met de
Hempensermolen bij Warga en Siep Zandstra welke molen Kingmatille bij Dronrijp
bemaalt. Beide molens hebben in 2008 246 uren gedraaid.
Industriemolens
Bij de industriemolens is koren-en pelmolen ’t Lam in Woudsend dit jaar wederom als
eerst uit de bus gekomen. Met in totaal 1005 uren is dit veruit de meest draaiende
molen. Cees Notenboom en zijn mannen hebben duidelijk goed hun best gedaan. Op een
fraaie tweede plek is houtzaagmolen De Rat in IJlst geëindigd. Met niet minder dan
726,25 uren is dit waarschijnlijk de meest draaiende houtzager van Nederland, duidelijk
is dat Simon Jellema samen met zijn zaagploeg niet heeft stilgezeten in 2008. De top
drie wordt afgesloten door Gosse van Dieren met zijn Formerumermolen. Deze
Terschellinger korenmolen draaide in 2008 maar liefst 490 uren.
RJN
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Naam
De Formerumermolen
De Phenix
De Hond
De Hoop
Ropta
De Eendracht
De Hantumermolen
De Miedenmolen
De Gans
De Kleilansmole
De Grote Molen
De Phenix
De Hegebeintumermole
Aylvapoldermolen
De Volharding
De Meermin
Zeldenrust
De Hoop
De Beintemapoldermolen
De Victor
De Zwaluw
De Klaarkamstermolen
De Westermolen

Plaats
Terschelling
Nes/Ameland
Paesens
Holwerd
Metslawier
Anjum
Hantum
Holwerd
Ezumazijl
Marrum
Marrum
Marrum
Hegebeintum
Wommels
Jislum
Dokkum
Dokkum
Dokkum
Westergeest
Wanswert
Birdaard
Rinsumageest
Kollumerpomp

Belast Onbelast
490
0
69
37

Totaal Omwentelingen
490
106

0
0
0
426,5
159
65
-20
79,5
30
57
29
-13
0
112,5
26,5

86
20
192
0
37
5
-5,5
75
5
8
38,5
-74
124
10
57,5

86
20
192
426,5
196
70
-25,5
154,5
35
65
67,5
-87
124
122,5
84

--

--

--

36113
40000

244042

Nr.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
79
81
82

Naam
De Hoop
De Vrouwbuurstermolen
Balkendsterpoldermolen
Genezareth Kloosterpm.
Tochmaland
Rust Roest
De Steenhuistermolen
De Olifant
De Slagdijkstermolen
Binnema's molen
De Wynsermolen
De Oudkerkermolen
De Hoop
De Oegemûne
De Broekmolen
Windlust
De Korenaar
Tjasker
De Kievit
De Mûnts
Arkens
De Achlumermolen
De Schalsumermolen
De Rentmeester
De Marssumermolen
De Bullemolen
De Himriksmole
Boktjasker
Kingmatille
De Hatsumermole
de Puollen
Terpzicht
Ypeymole
Froskepollemolen
molen Alddiel
Molen Hoogland
Kramersmolen
De Hempensermolen
De Hoop
Tjasker
Langwert
De Huinsermolen
De Eendracht
Meerswal
Fatum
Duivenhok
Wieuwens
De Ikkers
De Edensermolen
Tjasker
De Princehofmolen

Plaats
Belast Onbelast
Stiens
0
312
Vrouwenparochie
0
60
Oude Leije
58,5
18,25
Hallum
Kollum
36
12
Munnekezijl
0
58
Stiens
6
45
Birdaard
13
4,5
Oude Leije
66
18
Stiens
15
3
Wyns
56,25
43,5
Aldtsjerk
65
13
Roodkerk
26
21
Broeksterwoude
0
0,5
Broeksterwoude
28,5
26,5
Burum
Sexbierum
32
300
Veenwouden
Menaldum
32
2
Buitenpost
10
5
Franeker
0
3
Achlum
0
2
Schalsum
174
101
Menaldum
119
14
Marssum
76
67
Lekkum
Leeuwarden
18
0
Augustinusga
56
0
Dronrijp
33
213
Dronrijp
51
0
Dronrijp
45,5
11,5
Marssum
67
0
Ryptsjerk
39
3
Leeuwarden
38
42
Tytsjerk
0
0
Goutum
76
12
Goutum
58
18
Wergea
203
43
Sumar
51
124
Bolsward
--Winsum
Huins
23,75
8
Kimswerd
70,75
43,25
Lollum
135
17,75
Tzum
Tzum
Oosterlittens
Warten
0
50
Edens
18
0
Allingawier
0
0
Eernewoude
0
0

Totaal Omwentelingen
312
60
76,75
48
58
51
17,5
84
18
99,75
78
47
0,5
55

7031

19258

332
34
15
3
2
275
133
143

101469

13412
18
56
246
51
57
67
42
80
0
88
76
246
175
-31,75
114
152,75

50
18
0
0

61693

Nr.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
132
133
134
137
145
148

Naam
De Onderneming
De Pankoekstermolen
De Hiemertermolen
Himmole
De Haensmole
De Borgmolen
De Cornwerdermolen
De Klaver
Rispens
De Bird
Heechhiem
De Modderige Bol
De Jansmolen
Lonje
De Oegekloostermolen
Spinnekopmole
De Babuurstermolen
De Mellemole
De Rat
De Vlijt
Geau's mole
Deelsmolen
Ybema's molen
De Weijert
De Nylânnermole
De Snip
Tjasker
De Sweachmermolen
De Groene Molen
Penninga's Molen
Welgelegen
t Lam
De Jager
de Skarrenmoune
Tjasker de Deelen
De Tjongermolen
Korenmolen
Windlust
De Rietvink
De Reiger
De Gooyer
Windlust
t Zwaantje
Vesuvius
Tjasker
De Verwachting
De Hersteller
Notmûne
De Mars
Spinnekopmole
Dorismooltsje

Plaats
Witmarsum
Witmarsum
Burgwerd
Sneek
Grou
Grou
Cornwerd
Bolsward
Oosterend
Grou
Goengahuizen
Goengahuizen
Goengahuizen
Bolsward
Hartwerd
Aldeboarn
Tjerkwerd
Akkrum
IJlst
Koudum
Oppenhuizen
Vegelinsoord
Workum
Makkinga
Workum
Workum
It Heidenskip
Langweer
Joure
Joure
Heerenveen
Woudsend
Woudsend
Scharsterbrug
Oldeboorn
Mildam
Sloten
Wolvega
Nijetrijne
Nijetrijne
Wolvega
Noordwolde
Nijemirdum
Elsloo
Sondel/Lemmer
Hollum
St. Johannesga
Koartwâld
de Blesse
Nijhuizum
Oudega (W)

Belast Onbelast
88
14
94,5
35,5
64
57
---

Totaal Omwentelingen
102
130
64327
121
74922
--

53
95,75
62,5

106
28,25
44,25

159
124
106,75

53
40
-42
76
-49
85
699,5
11
0
0
56
32
103,5
60,5
83,5
0
-100
36
685
52,5
0

29
1
-88
0
-102,5
27
26,75
68
10
132,5
42,75
118
84,75
66,5
0
0
-60
132
320
56
8

82
41
-130
76
-151,5
112
726,25
79
10
132,5
98,75
150
188,25
127
83,5
0
-160
168
1005
108,5
8

11
90
72
-0
38
14,5
159

2
369,5
21
-0
46,5
179
0

13
459,5
93
-0
84,5
193,5
159

138,75

70

208,75

100
0
8
61

50
0
10,75
26

150
0
18,75
87

103377
76379
46420
36000

77452

38670
73934
64781

46794
513868
81400

36785
103041

343339

TIP VOOR EEN MOLENUITJE: DRENTSE MOLENDAG
Ook dit jaar houden de
Drentse
molenaars
op
zaterdag 22 augustus voor de
25e keer weer een Drentse
Molendag. Op deze dag zijn er
een groot aantal van de 37, in
onze provincie staande molens
geopend voor het publiek. Het
enthousiasme
onder
de
Drentse molenaars is groot
daarom doen er jaarlijks een
groot aantal molens mee.
Informatie
over
de
Bij
voldoende wind wordt er in
sommige molens ook echt
graan
gemalen
of
olie
geslagen. Ook zijn er molens
waar ter gelegenheid van de
Drentse molendag bijzondere
activiteiten
worden
georganiseerd. Hierbij moet
worden
gedacht
aan;
(rommel)markten,
broodbak
demonstraties,
activiteiten
voor kinderen, exposities enz.
De
drie
molens
van
Westerveld, Havelte , Diever en Vledder doen ook weer mee. Korenmolen
“De Vlijt” te Diever en de molen van Havelte zijn zaterdag de gehele dag
geopend voor het publiek. De molen van Vledder draait wel maar is niet te
bezichtigen,(woonmolen). Bij voldoende wind wordt er in Diever en
Havelte tarwe gemalen of rogge gebroken.
Nadere informatie treft u aan op de website www.molensindrenthe.nl
Van harte aanbevolen.

Groninger Molenweekend
Op zaterdag 13 en zondag 14 juni organiseert het Groninger Molenhuis haar
traditionele molenweekend. Informatie kunt u krijgen tel. 050-312 1694 en via
e-mail info@groningermolenhuis.nl

Westlandse Molendag
Iets verder van huis vindt op zaterdag 27 juni de Westlandse Molendag plaatst.
Informatie: tel. 015-380 8432

Leerling-molenaar, de termen
Het valt niet mee om als leerling-molenaar al die termen te leren. Dan
zeggen instructeurs wel, dat je best fouten mag maken op het examen.
Dat is natuurlijk koren op mijn molen. Het gaat niet om het kennen van
de naam, geven zij aan, maar om het kennen van de functie. Dat is
gemakkelijk gezegd. Maar de werkelijkheid gaat anders. Ik deed
proefexamen en moest op vele vragen antwoorden geven, dat gaat zo
met een examen. Sommige dingen wist ik, maar het kwam best vaak
voor, dat ik moest bekennen de term wel te kennen, maar hij schoot me
niet te binnen.
Niet zo erg? Het probleem is dat je zelf heel onzeker wordt, als je voor de derde
of vierde maal moet zeggen: Laat maar, hij schiet me niet te binnen. En die
onzekerheid werkt slecht.
Misschien verhaal ik u nog wel eens over mijn ervaring tijdens het proefexamen.
Maar, ik herinnerde mij gelukkig de term ‘schijfloop’. Aan de steenspil in een
korenmolen zit een schijfloop en geen gewoon kammenwiel, omdat de spil hoger
en lager moet kunnen worden geplaatst. Met kammen heb je dan een probleem,
met een schijfloop niet. Dit antwoord wist ik gelukkig wel, hoewel ik meende dat
de examinator wel een wenkbrauw optrok.
Misschien vergiste ik me. Nee, toch niet, wist ik opeens. Dat woord, schijfloop, is
alleen niet zo gebruikelijk. Ik wist wel zeker, dat het goed was. Ik herinnerde
me, dat we er meestal een andere term voor gebruiken.
Even later, toen we de trappen naar beneden afdaalden, schoot het woord
‘rondsel’ mij te binnen.
Lastig, die verschillende terminologie. Een oud-collega van mij, destijds werkten
we in Purmerend, heeft eens een onderzoek gedaan naar de afkomst van
molentermen, Jan Stroop is zijn naam. En ja hoor. Die omtrent de molen woont,
bestuift van het meel (men wordt beïnvloed door de mensen met wie men
omgaat).
De molenontwikkeling in Nederland komt eigenlijk van twee kanten.
De ene ontstaans- en ontwikkelingsstroming uit het Noordelijk Rijnland heeft in
ca 1600 invloed gekregen in het noorden, oosten en in Holland, het grootste deel
van het huidige Nederland dus. De andere stroming komt uit Flandre, WestVlaanderen en kreeg invloed in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. In 1900
blijkt de invloed van de Zuidwestelijke stroming zich ook naar Holland, middenen oost-Nederland te hebben uitgebreid. Maar ik was in Friesland.
Schijfloop, scijfloop, scheyftloop, scheefloop, schiveloop, scyfloep, spillegeloop.
De term wordt op vele manieren gespeld, zoals dat in taal veel vaker voorkomt.
Ik gebruikte het woord, dat in het Zuidwesten het meest gebruikt werd.
Zo’n Friese examinator en beslist veel Friese molenaars gebruiken natuurlijk de
term ronsel. Dat is de Rijnlandse term. Overigens is die ook niet eenduidig
geschreven in de geschiedenis: rondsel, ronsel, rosseel, rosschelschiven,
rutselsteeff, roesselscheeven, russel, rutsel, ronzel, runtsel, etc.

Waarom gebruik ik nu altijd de term, die minder gebruikelijk is in het gesprek?
Daar heb ik meer last van. Als Hollander van kom af, heb ik bij master Heida uit
Bolsward de Afûk-cursus Fries gedaan. Master was vroeger onderwijzer in
Hylpen. Een uitstekende leermeester. Maar eigenwijze leerlingen gaan hun eigen
gang.
Ter oefening van het Frysk las ik Abe Brouwer en andere oudere Friese boeken,
waarin de taal oud en prachtig was, vond ik. Vaak heel wat mooier dan ik nu bij
Omrop Fryslân hoor. Die oude termen, daar ben ik sowieso gek op. Voor ‘links’
gebruik ik steevast het woord ‘lofts’. En zo ken ik er veel meer. Geen Fries, die
nog lofts gebruikt, overigens. Sommige Friezen kijken me vreemd aan en dat
niet alleen door mijn Hollandse spraakklanken, maar inderdaad ook door het
gebruik van die oude woorden. Hij heeft een klap van de molen gekregen,
denken zij dan.
Het is de lezer natuurlijk wel duidelijk. Eigenwijze mensen brengen zichzelf in de
problemen. Leer nu één term in plaats van twee of meer. Leer nu de term, die
gebruikelijk is in de streek waar je woont en maalt. Gedraag je naar de
omstandigheden ofwel keer de molen naar de wind. Dat communiceert een stuk
eenvoudiger.
Akkoord, dat is de praktische kant. Er blijft ook een andere. Taal heeft net als
molens een cultuurhistorische waarde. Taal heeft ook sociologische kenmerken.
Het onderzoeken van de geschiedenis van de molen brengt aan het licht, dat de
taal en de termen de streekgebonden technische ontwikkeling ondersteunen.
Soms is de techniek een goede invalshoek om naar de molen te kijken. Soms de
taal. Daarom kan ik het toch niet laten meer termen te leren en mezelf meer in
verwarring te brengen op een examen. Het zij zo. Ik heb nog wat tijd tot het
examen.
Michiel de Ruiter, maart 2009

Iel rikje op de kompjûter
Wat sille wy no beleve heite?
Oojee, bûke, wat hat er it foar elkoar net jonge!!!
Hjir wie gjin twifel mooglik: dizze man kaam út de Wâlden. Koart learen
jaske oan, spikerbroek, giele learkeklompen oan en fansels mei in pear
maten.
Wy wiene oan it ielrikjen op it Fryskkampioenskip te Gersleat dêr wer’t it
eartiids holden waard, oan de Heafeart, tichte by it kafee fan Nico
Ebbelaar. En wy, dat binne de leden fan aaisikersklub ,,De Ald Hij “fan
Dearsum.
Wy rikken op de kompjûter en dat joech gâns opskuor. De measte minsken laken
der tige om, mar der wiene ek guon dy wiene poer. Om no sa’n âld ambacht as
ielrikjen te keppeljen oan in kompjûter, it roaide nearne nei, wy moasten ús
skamje.
No wol ik earst efkes útlizze hoe’t wy dêr ta kamen, ta dizze modernisearring .
Wy wiene op de PC, de grutte keatspartij te Frjentsjer. En lykas alle jierren
stekke we dan efkes oan. Fêst plak, fêste maten. De PC is mear dan allinne
keatsen.

Meindert út Boazum sei, doe’t we it efkes oer it ielrikjen hiene: “Jimme moatte
rikje op de kompjûter dêr op it Frysk kampioenskip.”
Nei wat hinne en wer gepraat en in pear slokjes seach ik it alhiel sitten. In pear
dagen letter kaam der fia Meindert in âld kompjûter. Doe ik nei in
ynstalaasjebedriuw om wat reade, blauwe en swarte stroomtried .Dy om in buis
wuolje en sa krigen we in prachtige ferbiningstried dêr’t rek yn siet.
Doe’t it de dei fan it Frysk kampioenskip wie, alles op de karre sette: tonne ,
hout, brânspiritus, âlde kranten, wetter, sâlt, stuollen, tafel, skealje, fetfrij
papier, wikseljild, och wat moast der wat mei. Mar ek de kompjûter, in âld buro
en in burostoel.
Te plak yn Gersleat waard alles ôfladen en myn broer, fan berop administrateur,
seit: ,,Wat moat dy âlde kompjûtere en dat buro hjirre”.
Ik sei we rikje hjoed op de kompjûter en do sitst der efter.
,,Bist hartstikke gek,der komme hjir hjoed in pear tûzend minsken lâns en ik sit
harstikke foar joker” wie syn reaksje,
Ik sei tsjin Germ, ús âldste lid, jou broeder earst ris in pear slokjes. It wie noch
betiid en se kamen grif goed te plak want by de tredde sei er: ,,Set de boel mar
te plak”.
En sa rekken we doe dus oan’t ielrikjen op de kompjûter. As der dan in 15, 20
minsken om de tonne stiene en graach witte woene hoe dat no wurket, fertel ik
earst dat de iel krap en dus djoer wurdt. Dat as jo 20 pûn yn de tonne ha der
foar in 300, 350 euro yn hinget:700 gûne. En dan is der grif wol ien dy’t seit dat
heit dêr eartiids in hiel jier foar arbeidzje moast. No dan binne wy der. Doe sei ik
dat it dan ek wol te begripen wie dat wy it ús net permittearje koene dat der
noch iel mislearret. We ha earst mei lytse protsjes oan it útprobearjen west en
der is ús ek wolris in protsje mislearre mar no hiene wy it foar de slach.
Doe woene se fansels witte hoe as it wurke en dan kamen wy yn aksje.
Ik rôp dan broer dy’t efter de komputer sitten gie en wiisde de minsken op de
reade tried dy’t fan kompjûter nei de tonne rûn. Fertel dat dêr in mjitterke op sit
om de loftfochtigens yn de tonne te mjitten. Broer roffele doe efkes op it
toetseboerd om, joech noch in hijs op enter en sei 78%. Doe wiisde ik it folk op
de blauwe tried, fertelde dat der yn de tonne in temperatoermjitter oan sit en
broeder seit nei wat aksje dat de temp 72 graden is. Ik sei dat it net leger moast
mar it koe noch krekt. En wat ha jim hjir dan noch oan, waard der frege en se
wiisden op de swarte tried. “No,” fertelde ik doe ,,dêr sit in pintsje oan dy’t wy by
de iel yn de rêch stutsen ha en no kinne wy sjen hoe lang se noch hingje moat
foardat se oan de bonken ta gear binne”. As ik dan sis broeder, dan slacht dy
wer op it toetsenboerd om en sei dat se noch 8 minuten hingje moasten.
De measten moasten der om laitsje, mar wy fertelle dat yn sa’n earnst dat der
altyd in pear wiene dy’t twifelen en in inkele dy’t it perfoast leauwde.
Sa ek dat wat behindige mantsje. Pet wat skean op it ferware kopke, prûmke
efter de kiezzen. Hy’t wie sa yn twifel. Ynienen ljochten syn eagen op en frege
er: ,,Wêr ha jim de stroom wei?” Wy stiene midden op de romte oan de Heafeart
sa ‘k sei. Ik rôp Germ en frege: ,,Germ, wêr ha wy de stroom wei?” Germ
fertelde doe de man dat it hjir sok alderferskuorrend swier waar west hie, dat it
hjir sa ynslein wie en dat wy no in izeren pinne yn de grûn slein hiene en de
kompjûter draaide op ierdstroom.
,,Is’t net in wûnder heite” sei de wâldman tsjin it mantsje, draaide in swart
sjekje en mei in brede gniis op ‘e kop rûn er mei syn maten fierder.
De fjildman

Geschiedenis van de molen in Seisbierrum
Berteplak fan admiraal Tsjerk Hiddes Hy fjochtet ûnder Tromp en De Ruiter yn
'e Ingelse oarlogen

Nog bestaat de naam de Molepôle in
Seisbierrum. Vanaf de stinzenpoort
de Liauckemaleane af richting dorp
en bij de weg lag de molenpôle,
waar de eerste rogge- en pelmolen
van Seisbierrum heeft gestaan. Op
een andere plaats dus dan de
huidige molen, die aan de oostkant
van het dorp en van Roodtille staat.
In de Schotanusatlas van 1664 is de
plek te zien. Op de kaart is hij
ingetekend als een standerdmolen.
In de 15de eeuw is er al sprake van
een molen. Schelte Liauckama liet,
ziek, maar nog sterk van ‘sinnen’,
zijn testament opmaken op 13 april
1479: daarin werd de molen
genoemd.
De stins, poort, landerijen, de
heerden en gangen van het
Liauckama-huis, de sluis en het

zeildiep (dat naar Ropta) met de molen gingen naar zijn zoon en bleven tot 1601
in familiebezit. Daar hoorden ook de zwaan- en visrechten bij, die bij de
landerijen horen. Die staan nog steeds in de akte van het huis dat nu op die
plaats staat. Ik zag dat, omdat ik in 1999 de gelegenheid had om dat huis te
kopen, hetgeen ik niet heb gedaan.
De molen stond op een wier, een aarden wal en de wieken reikten tot de grond,
vanwege de betere windvang. De standerdmolen was geheel van eikenhout
opgetrokken. De as, eveneens van een eikenhouten balk, was maar liefst 70 cm
in het vierkant.
De molen van Schelte Liauckama ging naar zoon Schelte Scheltes, toen naar
diens broer Epe Scheltes tot 1535, via Sicke Scheltes, diens weduwe naar
Schelte Sickes, naar Jarich Scheltes.
Saecke Lolles uit Harlingen heeft de molen tussen 1580 en 1613 gekocht en weer
doorverkocht aan Pieter Harmens, met ‘seijlen, thouwen, biller, boschbeijtels,
moocker ende alle voordere annexen, gerechtichheden ende gereetschappen’. Zij
waren namelijk bang voor brandstichting, want de familie bleef rooms katholiek
en trouw aan de Spaanse Koning Philips II. De molen stond buiten de gracht en
was dus moeilijk te verdedigen. Hij werd toen verhuurd aan Isack Sijbes. Voor
1620 is de molen weer in handen gekomen van de familie, de spanningen waren
na
het
12-jarig
bestand
kennelijk verdwenen.
‘Sa is der ek in hierkontrakt út
1633, wêryn't 'Overste' Jarich
fan Liauckama syn mole
ferhiert oan Hidde Sjoerds en
Swob Jacobs. Dizze mooIder is
dan dus al in selsstannig
ûndermimmer.
Op
dat
plakje,
oan
de
Liauckamaleane op 'e grins
tusken
Seisbierrum
en
Pitersbierrum, yn in grutte
mooldershúshâlding, groeit op
it jonkje Tsjerk.
Tsjerk,
soan
fan
Hidde
Sjoerds. De âldste soan wurdt
opfolger, mar Tsjerk giet nei
see. Hy wurdt matroas, wurdt
kapitein, wurdt admiraal. Hy
fjochtet ûnder Tromp en De
Ruiter yn 'e Ingelse oarlogen
en wurdt sa de
meast
ferneamde Seisbierrumer fan
alle tiden’.
In ‘testamenten wordt de molen genoemd als belangrijk deel van het forndee1
(een uitgezonderd erfdeel, dat wat bijv. eeuwig bij het huis en de landerijen
moet blijven).Ook later werd ze steeds zo beschouwd: tot 1726, toen zij
afbrandde en niet werd herbouwd, stond ze op de 'molenpôle' ten zuiden van
Liauckemastate op de grens van Sexbierum en Pietersbierum. Bij de armenzorg
zagen we dat de belangrijke verplichtingen waarmee Schelte en Epe het forndeel

voor eeuwig belastten, een uitwaaierend effect hadden naar de naburige huizen
Latsma en Adelen: in de fideicommissen van die huizen werd immers aansluiting
gezocht bij de administratie en distributie van de steun aan de armen door de
Liauckema' s. Zoals de armenzorg van Liauckemahuis geen privézaak was, maar
was ingebed in de parochie en ook door de andere hoofdelingen werd erkend, zo
was dat ook het geval met de molen. In de jaren 1521, 1524 en 1528
verplichtten priesters, hoofdelingen en gemeente van Sexbierum, Pietersbierum
en Wynaldum zichzelf en hun nakomelingen namelijk voor eeuwig al hun koren
op de molen ' heetende Lyauckamamolne' te laten malen; dit op straffe van
verbeurdverklaring van het meel dat ze elders zouden laten malen. Omgekeerd
verplichtte Epe Liauckema zichzelf en zijn erfgenamen de molen gaande te
houden en voor een goede molenaar te zorgen. De acceptatie van dit molenrecht
door de andere edelen wordt extra benadrukt door de medeondertekening voor
Pietersbierum door Rienck Gerbranda alias Roorda op Fetziastate, Johan
Gerbranda op Memsterastate en Tiepcke Ulckes Douwama op Epingastate. De
eeuwigdurende bepalingen ten aanzien van de molen in de Liauckematestamenten hadden daarmee een tegenhanger in door de hele gemeente van de
drie dorpen aangegane eeuwige verplichtingen’.
Waarschijnlijk is de molen, die met zijn kruisbalken los op zijn gemetselde
poeren stond, in 1525 omgewaaid. Epe heeft hem vervolgens weer op laten
bouwen.
Na Jarich erfde zijn kleindochter Sophia Anna van Pipenoy de stins en de molen
in 1662. Zij verhuurde de molen aan Douwe Jansen en IJtscke Ipckes,
echtelieden in dat jaar. Zij liet een grote molensteen maken en zij liet het ‘rad’
vernieuwen. Douwe en IJtscke dienden hun huurcontract niet uit en in 1663 werd
Sioerdt Hiddes, de broer van admiraal Tsjerk, de huurder. Hij was, zoals hiervoor
is aangegeven, de zoon van de eerdere molenaar Hidde Sjoerdts. Hij overlijdt in
1667. Zo gaat de huur- en verhuurgeschiedenis voort. Steeds meer moet de
huurder het onderhoud aan de molen betalen en andere diensten verrichten,
zoals het egaliseren van de Vrouweleane en de Liauckemaleane, als die toen nog
niet bestrate wegen weer eens door zware karresporen tot modderhopen waren
vernield.
Uit 1724 dateert het laatste huurcontract Heer Alexander Jozephus van der Laen
verhuurt de molen aan Geert Allerts en Neeltje Fransen. Ook zij moeten de
molen geheel zelf onderhouden, hun eigen kost en arbeidsloon verdienen. De
zeilen, touwen, bilhamers en kabel, eigendom van de huurders, moeten zij na
afloop afstaan aan de verhuurder tegen een getaxeerde prijs. De rechten waren
behoorlijk eenzijdig bepaald in het belang van de eigenaren.
De echtlieden hebben de vrijheid op eigen kosten een paar pelstenen en
pelinventaris in de molen te plaatsen, maar na versterf blijven die tegen een
getaxeerde vergoeding aan de Heer verhuurder. Bij verwoesting door brand of
anders hebben de Heer verhuurder en de huurders niet meer de plicht om de
molen op te bouwen.
En een brand vond plaats in de nacht van 22 op 23 november 1726. De oorzaak
is niet bekend, het kan bliksem geweest zijn, maar de molen kan ook zijn
warmgelopen. In 1735 werd het molenhuis door een zware storm compleet
vernield en ook niet meer opgebouwd.

Molenpad
met
molenknechten
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Een overeenkomst tussen Steffen Lolkes, meester molenmaker tot Wolsum als
aannemer en Geert Allerts molenaar tot Sexbierum (een akte uit het
hypotheekboek van Barradeel) laat zien dat er een nieuwe Rogge en Pel
Windmoolen tot Arum zal worden gebouwd.
De as zal 26 duimen zwaar moeten zijn (63,96 cm in het vierkant). De roeden
moeten zwaar wezen 12 en 13 duimen (29,52 en 31,98 cm). Lang 70 voeten
(20,72 m). De molen wordt geheel nieuw, alleen het hekrad komt uit een andere
molen. Dit alles voor 1616 carolusguldens en 10 stuivers. Deze nieuwe molen
kwam niet meer op de molenpôle, maar op een plek ten Oosten van het dorp in
de noordoost-hoek van de Bure-fenne. Dit was grond van de kerk, die in erfpacht
werd uitgegeven. Het is de plek waar nu De Korenaar staat.
Uit de akte blijkt niet het molentype, maar het moet wel een stellingmolen zijn
geweest, want hij stond dicht bij het huis, te gevaarlijk voor een grondzeiler.
Mogelijk is het al een bovenkruier met zwichtstelling of balie geweest.
Na enkele jaren huurder te zijn geweest, kocht Ids Haijes de molen. De hele lijst
huurders en eigenaars is bekend uit aktes en testamenten. In een van de
koopactes wordt het woord balie vermeld.
Als Jurjen Jurjens van Dieken eigenaar is, vindt er op vrijdagavond 27 maart
1874 om 6 uur weer een ramp plaats. Door oververhitting van de molenas wordt
de molen totaal in de as gelegd. Het molenhuis ging waarschijnlijk ook verloren.
Of de oorzaak gebrekkig smeren was, is niet geheel duidelijk. In 1875/76 heeft
Jurjen een tweedehands molen gekocht uit 1868. Die bouwt hij weer op de plek
van de afgebrande molen. Het is niet duidelijk waar deze molen eerder gestaan
heeft. Het huis wordt ook nieuw gebouwd.

Een foto uit de jaren dertig van de vorige eeuw toont ons het molencomplex
(foto Fen Fryske Groun)

In 1896 krijgt Klaas Jurjen van Dieken de molen en in 1933 verkoop hij deze,
terwijl de hypotheek nog niet was afgelost. Hage Verduijn, graanhandelaar te
Franeker wordt de nieuwe eigenaar. In deze akte wordt tevens vermeld dat de
molen op de lijst met monumenten staat van Barradeel. Hage Verduijn richt ook
een graanhandel in Sexbierum op. Deze zaak koopt de molen van zijn zaak te
Franeker. De molen staat dan bekend als De Korenaar. De zaak draait niet meer
echt op de molen, maar op de graan- en zaadhandel. Hage Verduijn laat de
pellerij uit de molen verwijderen. In de tweede wereldoorlog heeft de molen een
belangrijke rol gespeeld in de voedselvoorziening van meel en olie. Na de oorlog
is de molen niet meer in gebruik geweest. In 1968, 1985, 1991 en 2006 vonden
restauraties plaats. De molen werd in 1985 in verwaarloosde staat door Sibe
Claes Palma gekocht.
In ons volgende nummer een gesprek met Sibe Palma
Michiel de Ruiter
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Waar blijft de tijd – 1000 jaar Friese Wouden
In dit nieuwe deeltje van Waanders ‘Hand’boekjes verscheen
onlangs het zestiende deel dat geheel gewijd is aan de
industrie en werkgelegenheid in de Friese Wouden.

Na 1945 bleven verreweg de meeste mensen hier een bestaan zoeken in de
landbouw, ook al was dat economisch steeds minder verantwoord. Verder
wemelde het van de ambachtelijke bedrijfjes en nijverheid. Geert de Vries
schreef de tekst voor dit boekje waarin hij ook menigmaal de oude molens van
weleer voor het voetlicht brengt, waarbij fraaie foto’s de tekst illustreren. Zo
komen we een schilderij tegen van de houtzaagmolen aan de Molenwijk in de
nabijheid van het eind van de winkelstraat de Dracht in Heerenveen waarop
generaties Hiddinga en Van Riesen hun bedrijf hadden. Enkele pagina’s verder
zien we een foto van houtvlotters bij de tot doofpot ‘gedegradeerde’ zaagmolen
De Hoop die toen als stoomzagerij dienst deed. Stoom had de windenergie van
z’n eeuwenoude plek verstoten. Op pagina 19 nog eens deze molen als
zaagschuur, maar we worden hier ook verrast met een foto van de zelfzwichter
zaagmolen van Buitenpost die in 1912 nog in gebruik was aldus de schrijver. In
het hoofstuk Ontwikkelingsgebied Oostelijk Friesland wordt gestart met een
schilderij waarop wederom een molen prijkt: het is de Windlust van Wolvega met
op de voorgrond de Schipsloot met enkele vrachtscheepjes. In dit hoofdstuk
passeert ook de brand in de oliemolenfabriek op het molenplein in Drachten (
31mei 1903) de revue. Daarnaast nog een foto van de molen op de
Bergumerdam met daarnaast een stoomfabriekje. Blijkbaar had de wind als
krachtbron afgedaan (foto 1937). Heel interessant is ook de foto van het
personeel van machinefabriek Mebius te Heerenveen. Op de achtergrond prijkt
een spinnekopmolentje dat heeft gestaan aan het eind van de Dekemalaan.
Bijna de helft van het 96 pagina’s tellend boekje besteedt aandacht aan Philips
Drachten en nieuw elan
van
het
gebied.
Alleen de molenfoto’s
zijn aanschaf van het
boekje al waard. Het is
bij de boekhandel te
koop van € 6.95 (GDW)
(

Hiernaast een van
fraaie
afbeeldingen,
stoomzagerij
Heerenveen.
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Een bijzondere molenrestauratie te boek gesteld
Pelmolen Het Prinsenhof te Westzaan weer als vanouds

Het komt niet zo vaak voor dat men een molenrestauratie op zich als
uitgangspunt voor een molenboek kiest. Toch deed de Vereniging De Zaansche
Molen dat met het bijzondere herstel van de enige pelmolen in de Zaanstreek, de
uit het begin van de 18de eeuw daterende pelmolen Het Prinsenhof. Twee jaar
lang zwoegden de molenmakers hier in het venige eilandjesrijk waar ooit heel
veel molens hun wieken zwaaiden waaronder de bekende Penninga’s Molen van
Joure die als De Jonge Dolfijn tot 1900 in de buurt van deze fraaie pelmolen
stond. De situering maakte het nodig dat de molenmakers hier hun klus moesten
klaren zonder daarbij gebruik te kunnen maken van de moderne hijskranen van
tegenwoordig. Aan de hand van tekst (Wim Giebels) en foto’s (Jan van der
Werff) word je meegenomen langs al die problemen die men tegenkwam op weg
naar het succesvolle resultaat (van molenmaker Bart Nieuwenhuys en de zijnen)
dat nu weer staat te pronken in de Westzaanse dreven. Al lezend en kijkend kom
je onder de indruk van wat hier gepresteerd is, een onderneming van werklust,
molenliefde en heel veel doorzettingsvermogen. Het is goed geweest deze noeste
klus in een tijdmachine als een molen dit met een boekwerk te onderstrepen.
Het boek telt ruim 90 pagina’s’, is gebonden in een stevig kleurenomslag en verkrijgbaar
bij Ver. De Zaansche Molen. Telefoon: 075 6215148 info@zaanschemolen.nl Prijs:€
17,90. (GDW)

Uit ons prentenkabinet
De schitterende muonts die we paginagroot afbeeldden in ons vorige nummer is
thuisgebracht en wel door de heer Jan Hofstra. Hij schreef ons het volgende:
“In Utskoat nr.133 staat een prachtige onbekende muonts. Ik dacht in eerste
instantie gelijk aan de molen Klein Hoekens te Hidaard, want die had ook zo'n
geschulpte rand boven. Dat kan hem evenwel niet zijn want bij die molen zat de
deur boven de utskoat. Het moet dan wel ergens in de buurt zijn. Even bladeren
in de oorlogsinventarisatie levert de molen van Bokma op (nr.27). Opvallend aan
deze molen is dat er zo weinig zeeg zit in het hekwerk en dat klopt met de molen
van Bokma. Ook het kruirad komt overeen en die ene kloot in het vangketting is
ook een opvallend detail. Bij de molen van Bokma zit de deur inderdaad aan de
kant die op de foto in de Utskoat niet is te zien.
De molen stond ten zuiden van de Slagtedijk, vlakbij boerderij Tellens, zo'n
800m ten westen van de Gouden Engel (kruispunt met de weg van de Klieuw
naar Oosterend). De molen sloeg via een opvaart uit op de Oude Rijd. Een oude
zeeslenk die vanouds de gemeentegrens met Wonseradeel vormt.”
We zeggen Jan Hofstra hartelijk dank voor zijn deskundige reactie.
Durk Posthumus kwam met dezelfde oplossing. Hij traceert de molen in de
Súdhoek
nabij
de
Slachtedyk te Wommels.
Als eigenaar noemt ook hij
de heer B.A. Bokma. Als
bouwjaar gaf Posthumus
1828 op. Bovendien wist hij
de grootte van de vlucht (
13,40 meter) en de te
bemalen oppervlakte ( 86
HA).
Het
jaar
van
verdwijnen is hem niet
precies bekend, maar het
zal vermoedelijk rond 1950
zijn geweest, aldus de
inmiddels gepensioneerde
molenmaker die wij ook
hartelijk dank zeggen voor
zijn reactie.
Bijgaand een sfeervolle foto
van enkele windmotoren.
Maar waar is die foto
gemaakt? Wellicht dat het
kerktorentje met z’n ranke
spits alsmede de situering
van
boerderijen
een
aanwijzing kunnen geven.
We zijn benieuwd. (GDW)

Korte terugblik op de Nationale Molen- en Gemalendagen

De provincie was bedekt met een veelkleurige groene lappendeken waarin het
draaien en malen van de molens voor een aangenaam accent zorgde op de
nationale molen- en gemalendagen. Dit jaar twee dagen in het weekend waarbij
de voorkeur toch wel met name uitging naar de zaterdag. De zondag/Moederdag
heeft zo zijn andere aantrekkingskracht waarbij de stoomtrein in de
Zuidwesthoek ook nog voor de nodige concurrentie zorgde. Toch menen wij dat
die stoomtrein een ware trekker voor dit deel van Fryslân kan gaan worden wat
de molens zeker geen windeieren zal leggen. Maar hoe het ook zij, de
‘toeristische’ molens hadden over bezoek niet te klagen. Er werd daar ook het
nodige georganiseerd wat altijd weer mensen trekt. Een heel andere charme
gaat uit van de molens in de middle of nowhere. Die hadden aanmerkelijk minder
aanloop. We hoorden zelfs klaagzangen over gebrek aan belangstelling. Hoe je
het ook bekijkt, de molendag is niet meer weg te denken uit de molenwereld en
nu al zien we met belangstelling uit naar de Friese Molendag van 12 september
aanstaande. Dat belooft ook een interessante molendag te worden als we de
nieuwe organisatoren mogen geloven. Ze hebben ook een nieuwe website
gelanceerd te weten www.friesemolendagen.nl . U kunt hier voortaan terecht
voor alle actuele informatie rond deze molendag. Doen! En alvast succes
toegewenst.
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