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Van de redactie
Wat een molennieuws komt er in een paar maanden op je af. Onvoorstelbaar. Het
geeft aan dat er volop activiteit heerst en dat de molens garant blijven staan voor
nuttige werkgelegenheid, een prachtig plaatje, een fantastische hobby en een
boeiend praatje. Onze bijdragen hebben weer een veelzijdig karakter en we danken
ook de lezers weer voor hun interessante bijdragen die zij instuurden. Het versterkt
de band en maakt duidelijk dat De Utskoat toch ook van, voor en door ons allen
wordt gemaakt. Wij maken u in het bijzonder attent op bijgevoegde flyer van het
molenboek over molens en molenaars in de Dongeradelen. We wijzen er met
nadruk op dat u bij voorintekening middels deze flyer korting geniet op de
aanschaf. Een andere aanrader is de aanschaf van de molendvd Levende Molens
van Holland waarin voor houtzaagmolen De Rat een hoofdrol is weggelegd. Dan is
er nog de fotodvd Molens Provincie Friesland waarop alle Friese molens staan
afgebeeld. U leest er verderop meer over. Kortom voldoende aanbod voor de
komende donkere dagen voor en na kerst. De redactie wenst u veel leesplezier met
dit nummer en voegt tenslotte de beste wensen toe voor een in alle opzichten goed
draaiend, nieuw molenjaar 2010. Namens de redactie: Gerben D. Wijnja
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Korenmolen De Vlijt te Koudum op Friese Molendag 2009
Veenpoldermolen De Rietvink in restauratie oktober 2009

GILD FRYSKE MOUNDERS
GFM najaarsvergadering 2009
Op vrijdag 6 november vond de najaarsvergadering van het GFM weer
plaats in Poppenwier. Het beloofde een mooie avond te gaan worden
met positieve berichten vanuit het bestuur, wederom veel geslaagden en
een lezing over verf door Veveo Coatings in samenwerking met
molenschilder Tjeerd Spijksma.

N

et
als
op
de
voorjaarsvergadering,
waren
er
op
deze
najaarsvergadering wederom
een groot aantal personen
afgekomen. De zaal was niet
geheel vol, maar het scheelde
niet
veel.
Deze
avonden
blijven
gelukkig
altijd
drukbezocht. Rond 19.30 uur
opende
voorzitter
Frank
Terpstra
de
vergadering,
waarna het woord als snel
overging naar penningmeester
Piet de Vries voor de begroting
voor 2010. Hij vroeg de zaal
wederom om de contributie automatisch over te maken. Dit scheelt in zowel in
de werkzaamheden alsook in de kosten. Na Piet was het woord aan Martin
Bakker vanwege de opleidingen. Net als Piet hield ook Martin een positief verhaal
en meldde dat het aantal leerlingen van 38 naar 40 was gestegen, ondanks dat
er zes leerlingen geslaagd waren. Dat betekent dat de aanwas van nieuwe
leerlingen dus blijft doorgaan. Na het verhaal van Martin was het voor het
bestuur om afscheid van bestuurslid Jet Sandberg te nemen. het bloemetje was
zeker op zijn plaats, want Jet heeft zich altijd als actief algemeen lid in het GFM
bewogen. Ze zal wel de organisatie van de Molenaarsdag op zich blijven nemen.
Nog voor de pauze kregen
alle geslaagde hun diploma
uit
handen
van
hun
leermeester. Te beginnen
bij Stefan Teeling. Hij leste
bij Sjerp de Jong legde
eind
2009
met
goed
gevolge zijn examen af,
waardoor hij de jongste
molenaar van Nederland
werd. Age IJsselmuiden
slaagde op houtzaagmolen
De Rat bij Simon Jellema,
Klaas Toxopeus bij Jaap
Tiedema
op
de
Nylannermole
en
Ubo

Kooijenga, Theo Zwerver en Marianne de Jong (helaas niet aanwezig) slaagden
bij leermeester Hendrik van der Veen. Die is dus in een klap drie van zijn
leerlingen kwijt. Waarschijnlijk zal dat aantal in de toekomst wel weer door
nieuwe leerlingen worden opgevuld.
De avond werd afgesloten door een lezing van twee werknemers van Veveo
Coatings. In hun flitsende pakken, met stropdas, vermoedde je in een soort
commercial te zijn beland. Met de inbreng van molenschilder Tjeerd Spijksma
kwam het (molen)verhaal beter op gang en werd het allemaal wat “informeler”.
Tjeerd is een echte vakman, iets wat me door een aanwezige molenmaker later
ook nog een keer benadrukt werd. Het was leuk om zijn ervaringen aan te horen,
alhoewel het jammer was dat er niets over de productie van verf te horen was.
Dat onderdeel had dus wel iets beter “uit de verf” kunnen komen.
RJN

Van de penningmeester
Voor je het weet is dit molenjaar alweer voorbij. Een actieve redactie die er toch
elke keer weer voor zorgt dat we een dik kwartaalblad door de bus krijgen. Veel
verschillende bijdrages over het molengebeuren. Dat is blijkbaar onuitputtelijk.
Hulde aan de redactie.
Een actieve vereniging die de laatste dagen flink in het nieuws is door een
persbericht uitgegeven namens het GFM door Frank. Ik werd vanmiddag gebeld
door het NOS journaal dit in verband met het slagen van onze jongste molenaar
Stefan Teeling. Ook besteden de regionale en landelijke dagbladen aandacht aan
dit persbericht.
Binnenkort ontvang je weer de acceptgiro voor de premiebetaling van de waplus verzekering. De premie bedraagt net als voorgaande jaren € 9,50. Graag
voor eind januari 2010 het geld overmaken.
De dekking van de WA verzekering wordt verhoogd naar maximaal €
2.500.000,00 per schadegeval. De premie wordt een fractie hoger en wordt
betaald uit de contributie.
De contributie verandert ook niet en blijft € 22,50. Voor die leden die nog niet
een automatische betaling bij de bank hebben geregeld hierbij een oproep om
dat alsnog te doen. Scheelt de vereniging veel onnodige kosten.
Ook de aanmelding van nieuwe leden gaat gestaag door. Veel nieuwe leden
willen de opleiding tot molenaar volgen.
Nieuwe leden: M. Helder Dokkum, T. van der Veen Burum, K. Jongsma Dokkum,
S.A. Jager Leeuwarden. We heten u hartelijk welkom binnen onze vereniging.
Piet de Vries

Excursie GFM 2010 naar Zuid-Holland

Ook in 2010 zal de jaarlijkse GFM excursie weer plaatsvinden. Ditmaal
zullen we op 10 april 2010 richting Zuid Holland reizen, waar we
achtkante molens, een ronde molen en een wipmolen gaan bekijken. Het
belooft dus wederom een gevarieerd programma te worden, waarin
meerdere functies van molens nader bekeken kunnen worden.
Snuifmolens, een korenmolen en twee poldermolens staan op het
programma.

A

ls eerste zullen we in Kralingen de twee snuifmolens gaan bezoeken, De
Ster en De Lelie (zie foto van Rob Pols), wel te verstaan. De twee molens
verschillen

nogal in bouwjaar van elkaar, en dat heeft ermee te maken dat De Ster in 1962
tot de grond toe afbrandde.
De Lelie is van 1840 en De Ster werd in 1969 weer geheel opgebouwd. De
snuiffunctie komt in Nederland alleen in Kralingen nog op beide molens voor, dus
dat maakt deze excursie alleen al tot een unicum. U zult nu mee moeten, want
waarschijnlijk komt u
er met onze excursie
binnen nu en 25 jaar
niet
weer.
In
Kralingen staat de
koffie
met
iets
lekkers
voor
ons
klaar.
De
derde
molen
welke
we
gaan bezoeken is De
Kersenboom
te
Rijsoord.
Officieel
wordt
de
molen
vermeld
onder
Ridderkerk,
maar
eigenlijk
is
het
Rijsoord. Door de
molenaar wordt de molen ook vaak de Rezoordse molen genoemd. En daar zit
toch weinig Ridderkers in. Molenaar Tom Blaak zwaait hier de scepter en zal ons
graag de molen laten zien. De molen werd in 1991 naar zijn huidige standplaats
verhuisd. Onze vierde en vijfde molen staan in Streefkerk en zijn de Achtkante
molen en de Kleine Tiendwegse molen. Deze twee poldermolens maakten
voorheen deel uit van de polder Streefkerk en Kortenbroek. De Achtkante molen
is in Streefkerk toch een beetje een vreemde een in de bijt, want verder zijn het
in Streefkerk louter wipmolens. En één van die wipmolens zullen wij ook
bezoeken. En dat is zoals eerder gezegd de Kleine Tiendwegse molen. Het
bouwjaar van de molen is niet bekend.
Ook ditmaal kunt u zich alleen telefonisch aanmelden voor deze
excursie. Als u mee wilt gaan, laat dit dan tijdig weten aan R.J. Nauta,
telefoonnummer: 0515-439929 (na 19.00 uur) of 06-28930890
Eventuele introducés die op uw kosten meereizen kunt u zelf doorgeven. Op tijd
telefonisch aanmelden is een pre, omdat wij te maken hebben met een
maximum aantal beschikbare plaatsen. De excursie is destijds speciaal opgezet
voor leerling-molenaars, maar natuurlijk mag iedereen die geen leerling meer is,
ook gebruik maken van dit bijzondere jaarlijkse uitstapje. Dus, of u nu GFM-lid,
Fryske mole donateur of GVM-lid bent, u bent allemaal van harte welkom! Ook
mag iedere excursie-ganger 1 (betalende) introducé meenemen.
De prijs van de excursie zal, net als in 2005-2009, worden bepaald aan de hand
van het aantal excursiegangers. Hoe meer molenvrienden zich aanmelden des te
lager zal de prijs uiteindelijk worden. Het maximum bedrag bedraagt €32,50. Na
de excursie krijgt u een acceptgiro van onze penningmeester. Vooraf betalen is
dus wederom niet nodig. Opstapplaatsen van de excursie zullen dit jaar zijn:
McDonald's Goutum (7.00 uur), McDonald's Heerenveen (7.20 uur) en
McDonald’s Lemmer (7.40). Wees op tijd, want de bus wacht niet! Ook geldt
wederom net als voorgaande jaren: vol=vol, dat geldt bij 56 aanmeldingen. Wij
zien uw aanmeldingen met veel plezier tegemoet.
Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta

EfkEs bypratE troch “DE
fryskE MolE”
Restauraties

D

e provincie Fryslân heeft ons in spanning

gehouden over de aanvraag van de provinciale subsidies voor de restauratie van
zes molens. De subsidie van de RCE en de bijdragen van diverse fondsen waren
al toegezegd. Uiteindelijk is via een speciaal besluit van Provinciale Staten de
gevraagde subsidie toegezegd en heeft gedeputeerde mevr. De Vries woord
gehouden. Bedankt. De betrokken aannemers hebben inmiddels opdracht voor
de uitvoering van het werk verkregen.
De z.g.n.
Draaisma
klinkwerk
De totale
deel t.l.v.

Potroeden van de Grote Molen bij Broeksterwoude liggen bij Shipdock
te Franeker voor restauratie. Dit bedrijf is in staat om het nodige
uit te voeren.
kosten van de restauraties bedragen ca. € 1,2 miljoen, waarvan een
van de Brim gelden komt.

De oplevering van de Achlumermolen en de Broekpoldermolen hebben
plaatsgevonden en de aannemers Hiemstra respectievelijk Jellema hebben een
goed werk afgeleverd.
Zodra
de
bovengenoemde
zes
molens
ook
zijn
gerestaureerd staat ons
molenbestand er weer
prima bij. Maar. . . . .
molens zijn dynamische
monumenten en zo eens
in de vijf en twintig jaar
zijn bijv. het rietdek,
gevlucht en vijzel aan
vervanging toe en dat
leidt
weer
tot
restauraties.

Onderhoud

De uitvoering van het
onderhoud is klaar en
de declaraties zullen
weer bij de betrokken
gemeenten
worden
ingediend.
Aan
de
Monumentenwacht
Fryslân
is
opdracht
gegeven
voor
het
maken van inspectierapporten. Op basis van
dit
rapport
en
de
opmerkingen van de

De Grote Molen te Broeksterwoude staat, in
afwachting van beter tijden, nu zonder wieken.
(foto Sjerp de Jong)

molenaars wordt in januari 2010 het in dit jaar uit te voeren onderhoud bepaald.
In dit jaar hebben we over de evaluatie van de Brim veel overleg met leden van
de 2e Kamer, de RCE en de vereniging De Hollandsche Molen gehad. In dit
overleg hebben we ons verzet tegen de gedachte om de maximale subsidiabele
kosten ad. € 50.000, - in zes jaar/ molen te verhogen naar bijv. € 75.000, -. De
reden hiervan is, dat dan ook de bijdragen van de gemeenten en de provincie
met 50% zouden moeten worden verhoogd. Dit wordt als niet haalbaar gezien.
We zetten ons in voor de mogelijkheid van het uitvoeren van (deel) restauraties
met bijv. een drempel van € 100.000, De RCE heeft in het kader van de vereenvoudiging van de Brim bepaald, dat de
stabucodes (= codering voor werken) en de verplichting om minimaal 50% van
het beschikbare onderhouds/ Brim geld ad. € 50.000, - aan een molen te
besteden zijn vervallen. Dit leidt tot een vereenvoudiging van ons
kostenbewakingssysteem en geeft meer mogelijkheden tot schuiven van
onderhoudsgeld tussen molens. Veel gemeenten werken hier nu ook aan mee en
dat geeft de mogelijkheid om de gelden in te zetten waar dit het meest nodig is.
Hylke Kloosterman, onze molenmaker, heeft een inventarisatie gemaakt van de
noodzaak van houtworm en/ of de bonte knaagkever bestrijding. Dit zal voor ca.
20 molens worden gedaan; hiervoor worden offertes van een aantal
gespecialiceerde bedrijven gevraagd. Tevens is gekeken naar molens die i.v.m.
bestijding van “vogelpoep” in het kruis zouden moeten staan. Het blijkt dat veel
molenaars dit – bij goede weersomstandighedenal doen en de molen
regelmatig schoon maken. Dit scheelt aanmerkelijk in de kosten schilderwerk. De
lengte van de kettingen en de bliksemafleiders zal worden aangepast. Als een
molen in het kruis staat, moeten er voor twee roeden bliksemafleiders worden
aangebracht; ook hiervoor wordt gezorgd.
Tot slot
Op 16 dec. a.s. houden we de jaarlijkse vergadering met onze molenaars om
20.00 uur in het restaurant “de Molen” te Vrouwbuurtstermolen (zie de foto
hieronder). We hebben de heer Pier Schaper gevraagd om iets te vertellen over
het “Wetterskip Fryslân” en de evaluatie van de inzet van u en de molens bij
extreem waterbezwaar.
Wij willen graag meer donateurs hebben en vragen u om mensen in uw
omgeving hiervoor warm te maken. Een idee: geef iemand als Sinterklaascadeau
het donateurschap en daarmee een jaar lang De Utskoat.
Ook sponsors zijn zeer welkom; zij krijgen als tegenprestatie een vermelding op
onze website. 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. Zie ook onze website
www.defryskemole.nl

De reade hoanne
hat wEr yn ‘E
Aylvapolder
west
Burgwert, tongersdei 20
aug 2009 18 ûre 40

U

nder in heilbui mei
hagelkerrels sa grut
as golfballen sloech
de
tonger
mei
in
ferskriklike krêft yn op ‘e
Aylvapoldermole
ûnder
Burgwert.
It is sa mâl gien dat de hiele brânalarmkast útinoar fleach. It deksel lei oer de
flier. De triedden brânden troch en der ûtstie koartsluting yn ‘e lieding nei
boppen ta nei it alarmljocht dat bûten op ‘e reidplanke sit en it reid oanstutsen
hat.
De buorlju seagen it barren
en hawwe de brânwacht
skille. Die wie yn trije
minuten op ‘e mole en hat
fuotendaliks
de
sprinkler
oansluten en dy jage der 3
kuub wetter yn ‘e minút
troch. Der wie in see fan
wetter boppe yn ‘e mole en
dat wie mar goed ek.
Mei in goed oardel oere koe
it sein “brân master” jûn
wurde. Wat in wetter.
De mole is rêden troch it
opkommen fan de brânwacht
fan Wommels en Mantgum
en
letter
Boalsert.
De
mannen en froulju hawwe
tige fjochtsje moatten stjin it
fjoer, it begong eltsekear
wer.
Fyftich jier werom yn 1959 is
de Aylvapoldermole ek al ris
ôfbrând en it skeelde net sa
folle mear as de reade
hoanne hie wer syn sin
krigen.
De
tongerlieders
wurkje wol mar binne gjin
gerânsje foar feiligens tsjin
brân.
Tekst: Pieter Breeuwsma
foto’s Wiebe Palstra
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Molendag op 12 september 2009
Impressies en geen verslag treft u hieronder aan, want het is onmogelijk
alle molens te noemen, alle activiteiten te volgen, laat staan die te
verslaan. Vele molenaars hebben meegewerkt door hun reactie te
schrijven op de site de www.friesemolendagen.nl, de site die door de
nieuwe friese-molendagwerkgroep in de lucht is gebracht. Op die manier
zijn deze impressies tot stand gekomen.

E

en mooie nazomerdag, een rustig noordelijk maalwindje van 3 à 4 Beaufort,
vaak net te weinig om ‘in het werk’ te draaien, maar ideaal voor veel
mensen om eens een monument te gaan bekijken.
Zo’n 48 molenaars hebben hun molen opgegeven op de door de werkgroep
gevraagde wijze. Als je op de link “dagprogramma’s” klikte kreeg je de lijst met
molens te zien. Friesland telt veel meer dan 48 molens, of er veel meer open
waren, was niet na te gaan. Veel kleinere molens worden niet opengesteld. Maar
sommige besturen en hun molenaars, zoals die van de Menaldumer
Molenstichting, zetten een kleine spinnekop wel mooi in de vlaggen. Terpzicht
stond er fraai bij.
Terug naar de website. Een klik op een molen en je las welke activiteiten een
molenaar organiseerde. De Nylânnermolen bijvoorbeeld meldde open te zijn van
09.00 uur tot 21.00 uur en als activiteit werd een molenonderdelenquiz
georganiseerd.
Een greep uit de overige activiteiten: rogge dorsen, breken en tarwe pletten,
verkoop kraam met molen artikelen. Koffie met friese reepkoek. Frisdrank met
iets lekkers erbij. Een draaimolen, springkussen, clown, pannenkoeken,
poffertjes, verversingen, een Shantykoor, ritjes met stoomtrekkertje, verhalen
door Gerda Noordam, een ballonnenwedstrijd, luxe broodjes bakken, de molen
bekijken, vragen stellen aan een molenaar en over zijn schouder meekijken,
kleuren, tekenen en knutselen, leren over draaiende molenwieken, malende
molenstenen, fijn of grof gemalen tarwekorrels en het bakken van dagelijks
brood, kraam met breiwerken truien, sjaals, mutsen, kraam met kaarten in
combinatie met gedichten, een optreden van Jankobus Seunnenga met liedjes
van nieuwe CD, kleurplaten wedstrijd voor kinderen, show van brommers uit de
zestiger jaren, een demonstratie eendenkorven vlechten, van eigen meel
gebakken pannenkoeken, op het molenerf staat een ouderwetse dorsmachine,
meelverkoop, een oude molenaarswoning bezichtigen, zeiloefeningen, een fotoexpositie van een historische kring.
Veel molenaars hebben zich duidelijk moeite getroost om bezoekers te krijgen.
Veel tijd om rond te reizen had ik niet, omdat ik ’s middags moest invallen op de
Puollen in Dronrijp. Veel bezoekers zijn er niet geweest, een vijftiental totaal,
daar zaten veel bekenden bij. Ook de molenaar van Molen D uit Stompetoren.
Vorig jaar trof ik hem met zijn zoon op de Babuurstermolen, nu bezocht hij met
zijn schoonvader, die net molenaar was geworden, zeven molens in Fryslân.

Binnenkort zal ik mijn belofte waarmaken hem in zijn molen te bezoeken, zo’n
stoere Noordhollander, waarin hij woont.
Voor de ochtend viel mijn keuze op de Deelsmolen in Vegelinsoord. De reden was
dat de molenaars nadrukkelijk moeite hadden gedaan om de molen in het teken
te zetten van het thema van de Open Monumentendag: “Op de Kaart”.
Monument en de omgeving ervan staan daarbij centraal. “Monumenten staan
niet toevallig op een plek, maar hebben daar een historische relatie mee”, aldus
Popke en Frank van het molenaarsbeheersteam. En die historische context geeft
een extra dimensie aan het monument.
Er werd een oude stafkaart van de Haskerveenpolder uit 1924 getoond, uitgelegd
hoe de turfwinning het gebied gevormd heeft tot water, woestenij en armoede en
hoe latere ontginning en bemaling vanaf 1860 het gebied weer gereed maakte
voor de buorkerij.(zie elders in dit nummer)
Het Stobbegat was een prachtige naam, maar later moest de plek natuurlijk
weer de naam van een pommerant krijgen: Vegelinsoord. De molen is nog de
enige in Friesland met de molenaarswoning in de molen met twee bedsteden en
een kurkdroge kelder met esterikken pal naast de útskoat.
De ontwerper leek de molen verzwakt te hebben door enkele korbelen weg te
laten, je moet immers ruimte hebben om te bewegen in je woning; hij vergoedde
dat echter door de molen in drie bintlagen op te trekken. Een prachtige plek, een
prachtige molen en gepassioneerde molenaars. Misschien schrijf ik nog weleens
wat verder over de relatie tussen de molen en de plek waar hij staat. De
geschiedenis van de veenpolders is een interessante.
De Welgelegen in Heerenveen vierde op de Friese molendag het 160-jarig
bestaan.
Er waren ambachtslieden uitgenodigd. Touwslagerij van der Sark, veldsmederij
Henk Wiss, zeilmaker Sipke Koning en uiteraard werd het eigen gemalen ook
gebruikt om pannekoeken te bakken en pizza’s in de steenoven. Een goede
traditie is dat er op molenfeestdagen voor de kinderen een paard en wagen
rondrijdt. Molenbuurman Rinke de Vos, een van de oudste schoenmakers van het
land, heeft zijn ambachtelijke schoenmakerij open. Kortom feest in Heerenveen.
Op de Nylânner te Workum draaide 's middags het draaiorgel van de stad
Workum bij de molen, dit gaf veel vertier voor zowel de bezoeker als de
molenaar. Op het eind van de middag kwamen er nog circa 20 MG's langs de
molen voor een puzzeltocht. Alle bestuurders kwamen naar de molen om het
aantal vierkanten te tellen die het latwerk van het gevlucht vormden. De formule
die hiervoor ter plaatse op de polle werd ontwikkeld bedraagt (29-1)x3x4-6+8.
Nadat iemand vroeg of de heklatten en zoomlatten een vierkant of een rechthoek
vormden zijn de mensen snel de formule vergeten en verder gereden. Voor 85
bezoekers is zo’n open dag zeker de moeite waard.
Door de windbelemmering in het noorden kon de Marssumer molen geen slag
rondkomen, maar het was gelukkig droog en niet koud en aan een tiental
bezoekers kon Stef Mensinga koffie, limonade en een goed molenverhaal kwijt en
leuke vragen beantwoorden als ‘Waar zijn al die kettingen voor? En wat doet u
als het heel erg hard gaat waaien?’
‘D’r is net ’n ljurk te sjen’, zegt molenaar Wybren Siemensma, molenaar van ’t
Zwaantje.

’t Zwaantje is één van de weinige molens in Gaasterlân. De Friese molens staan
voor het grootste deel in Westergo en het noordelijke deel van Oostergo. Op 7
september draaide Wybren voor de molendag. Ik was de enige bezoeker en ik
kwam nog qualitate qua ook.
Malen is prachtig, maar op molendag kijken hoe molenaars hun best doen om de
molen onder de aandacht van het publiek te krijgen, is ook een heel leuke
bezigheid.
Dat stuk Gaasterlân, aan de kust. Dat is zo’n prachtig, typisch Fries, leeg gebied.
’t Zwaantje staat midden in het land.
“Voor een Hollander is het misschien een prachtig Fries landschap, maar voor
een Fries, die hier al zijn hele leven woont, is de ziel er uitgehaald”. Er zijn bijna
geen vogels meer en dat komt overduidelijk door de grootschalige intensieve
landbouw.
“Wij moatte doch ek ’n stikkie bôle hawwe”, zegt de boer en ja, vroeger waren er
met de kleinschalige landbouw vogels en de boer verdiende goed zijn brood.
Vaak loopt Wybren even door het land naar de dijk. Vlak over de dijk is er
kwelderachtig land. Hij heeft er al flamingo’s en zilverreigers gezien. “Ik hoop dat
zij van dat stukje afblijven”, zegt Wybren.
Molenaar en natuurliefhebber. Vogels, vlinders en libellen, het zijn zulke
prachtige beesten.
Het malen doet hij al heel lang op zijn Zwaantje. Een fors rietgedekt achtkant,
dat de polder vroeger droog hield. De roestvrijstalen bandvang hoefde weinig
werk te doen, want het waaide niet hard.
Om ongeveer 11.00 uur was Jippe op de Wijnsermolen. Onderweg naar de molen
waren al diverse andere molens draaiend te zien, zoals de Olifant bij Burdaard,
De Zwaluw ook in Burdaard, de Oudkerkermolen en de Genezareth bij Hallum.
De eerst noordelijke wind was net krachtig genoeg om water te verzetten. Rond
de middag was de wind even tijdelijk minder qua sterkte dus toen heeft Jippe de
molen maar even onbelast laten hobbelen. Na 14.00u ongeveer kromp de wind
steeds meer richting Noord West en was er weer voldoende wind om te malen.
Totaal kwamen er 11 mensen een bezoek brengen. Men was allemaal zeer
geïntereseerd,
dus
dat
maakte
deze
dag
zeer
geslaagd!
Als verse molenaar op De Hond zag Frits Bloem met spanning uit naar zaterdag
12 september. Hoe zal het weer zijn? Gezien de activiteiten die hij georganiseerd
had, een belangrijke factor in het welslagen van één en ander. Nou alles zat
mee. Hij kan dan ook terug zien op een fantastisch molendag. Een kleine 100
bezoekers. Dat overtrof al zijn verwachtingen. De standhouders dezen goede
zaken. Het optreden van Jankobus Seunnenga onder in de molen was een
succes. Voor iedereen was er gratis koffie/thee/ranja en een molenspeculaasje.
De waardering van het publiek was groot. En tenslotte niet onbelangrijk: De
molen genoot de belangstelling van velen. Alles met elkaar een zeer geslaagde
dag. Zijn dank voor de werkwijze van jullie als werkgroep Friese molendag.
Zaterdagochtend was de Babuurstermolen al vroeg in de zeilen en kwam het
eerste publiek al rond koffietijd, merkte Gerben op. Het waren collegamolenaars
van over de dijk, uit de Schermer en West-Friesland die Jos Hoogeboom wel
kende.
Ze deden een dagje Friesland om te genieten van ons prachtige landschap met
z’n schitterende molens. De eerste molen die ze aandeden voor een bakkie was
dus de molen van Tjerkwerd.

Gerben is ’s middags nog door de Zuidwesthoek gereden. Rond Workum was het
nodige wiekgewentel en bij nadering van Koudum zag hij het kruis van de
korenmolen op de stelling al van verre draaien. Het was hier traditiegetrouw
dorpsfeest en dat betekende heel veel bezoek en aandacht voor de molen die
ook standaard is opgenomen in de feestelijkheden. Daarom stond er een
draaimolentje met clown voor de kleintjes, was er een springkussen en kon er
gesmikkeld worden. Molenaar Lourens Feenstra straalde, genoot van alle
belangstelling en het prachtige weer. Kortom succes verzekerd.
In
Woudsend
waren
beide
molens weer in
actie. Zaag-molen
De Jager is een
poos
uit
de
roulatie geweest
vanwege
restauratiewerkzaamheden, maar
de
zwaaiende
wieken
deden
weer
vertrouwd
aan hoewel er nog
het nodige aan de
molen
moet
gebeuren volgens
Jan Coppens en Jaap van Driel.
Op de koren- en pelmolen ’t Lam was door molenaar Cees Nootenboom weer een
en ander georganiseerd. Het blijft een juweel van een molen die terecht de
aandacht krijgt die hij verdient, zeker ook door het gerealiseerde winkeltje met
museum in het voormalige molenaarshuis dat gelukkig weer bij de molen is
gekomen. Op het grasveld bij de molen werden zeilen geverfd om ze meer
weerbestendig te maken. (zie de foto met Arjan Reekers (l) en Berry Weber(r).
Heel wat bezoekers keken hier vreemd van op. Die mooie witte zeilen verf je
toch niet bruin. Mooi wel dus. Het staat bovendien ook stukken mooier op het
draaiende
gevlucht, maar
maak dat leken
maar
eens
duidelijk.
Het
dorp Woudsend
stond bol van
andere
activiteiten. Zo
was
er
een
shantyfestival,
een kunstmarkt
en
in
de
avonduren een
fraai
verlichte
vlootschouw
waarbij tal van
schepen onder

muzikale begeleiding aan het publiek voorbij trokken. Ook hier dus volop feest
waar de Friese molendag z’n graantje van meepikt.
Zo rond 9 uur was Durk Piersma op de pôlle van de Schalsumermolen. Even later
was Bouwe er ook. Met vier volle draaide het wiekenkruis zijn rondjes bij een
zwak windje. ‘s Morgens heeft hij één bezoeker gehad, maar die bleef dan ook
1.5 uur. Die maakte nl. van alle Friese molens een foto. en maakt daar een
album van. Ook een mooie hobby. Het eerste bezoek in de middag was de
burgemeester van Franekeradeel, mevr. Marian Haveman. Ze schrijft in het
logboek dat het ook tijd werd voor een bezoek, na 16 jaar gewerkt en gewoond
te hebben in Franeker.Veel belangstelling had ze voor de opleiding van vrijwillig
molenaar, wie weet, ze houd per 1 jan. 2010 op met het burgemeesterschap.
Durk heeft ook de zeer slechte biotoop van de enige molen die Franeker nog
bezit, de prachtige achtkante spinnekop met zijn unieke gevlucht, onder haar
aandacht gebracht. Hiervan heeft ze aantekeningen gemaakt, en zij zou de
betreffende personen hier over aanspreken. We wachten af wat haar invloed is.
De 11e FrieseMolendag zaterdag 12 september jl. is voor de Lonjé of Tadema’s
molen zeer succesvol verlopen. De molen was geopend van 08:30 tot 17:30 en
ruim 65 belangstellenden wisten de weg te vinden naar deze bijzondere
poldermolen aan de oude rijksweg te Bolsward. De molenaars Martin de Jong en
Harm Salverda wisten de bezoekers te informeren over welke functie deze molen
tegenwoordig nog heeft in het dagelijks beheren van de waterhuishouding en wat
Wetterskip Fryslân nog meer voor zijn inwoners doet en/of betekent. Tijdens de
rondleiding, waar ook de werking van de schroef uitgelegd werd over hoeveel m3
water deze per minuut verplaatst, werd ook het voorleggen van het molenzeil op
de wiek gedemonstreerd, en ook de betekenis van de wiekstanden kwamen
aanbod. Ondertussen werden de mensen getrakteerd op verse koffie en heerlijke
stuk Friese reepkoek, voor de kinderen was er frisdrank en snoepgoed
Prachtig molenweer op 12 september, meldde Tom Schouten vanaf de spinnekop
het Heechhiem in Goëngahuizen. Hij bemaalt de polder De Boer. Tom heeft
gemalen vanaf 10:30 uur tot ongeveer 12:00 uur, toen kakte de wind wat in.
Maar dat gaf niet want de sloten in de polder stonden toen toch al droog. Daarna
maalde Tom de molen voor de prins en vervolgens ging hij water inlaten!
Vanaf 14:00 uur tot het afzeilen om 16:00 uur stak de iets gekrompen wind weer
op en kon de molen weer in (aan) het werk. Jammer voor zo’n mooie spinnekop,
maar het aantal bezoekers was …. NUL !
Tot zover ons verslag van de 11de Friese Molendag. Op het eerste gezicht
lijkt hij geslaagd te zijn. Vanaf deze plek roep ik de molenaars op hun
eigen verslag toe te voegen op de site www.friesemolendagen.nl met
behulp van hun inlognaam en wachtwoord, zodat alle molenaars kennis
kunnen nemen van hun ervaringen op deze dag.
De werkgroep gaat binnenkort evalueren en daartoe kunt u suggesties
kwijt ook op de website via een mail onder de tab ‘Contact’.
Michiel de Ruiter

Molenboeken te koop
Op onze site www.utskoat.nl bieden lezers regelmatig boeken te koop aan.
We hebben op dit moment meer dan er op de site staan, omdat we er nog
niet aan toegekomen zijn deze te plaatsen. Vraagt u gerust eens of het
boek dat u zoekt er wellicht tussen zit. De redactie

Opening van de Achlumermolen
Moet de molenromp zonder kap, staart en gevlucht als monument
worden bewaard? Moet de elektromotor als enige aandrijving
worden gerestaureerd en het betonnen hoedje als enige afsluiting
van

de

romp

dienen?

Moet

de

molen

compleet

worden

gerestaureerd met nieuwe kap, staart en gevlucht? Ziehier het
dilemma waarvoor het bestuur van Stichting De Fryske Mole, maar
ook de financiers, het Rijk en de provincie, stonden.

P

rofessor Bazelmans heeft met zijn opvattingen over de historiciteit
van monumentenbehoud deze dilemma’s veroorzaakt. Ook bij veel
volgende restauraties zal steeds weer en scherper de vraag op tafel
komen, wat nu een historisch verantwoorde restauratie is.
Gedeputeerde Jannewietske de Vries had dezelfde opvatting als Fryske
Mole voorzitter Lodewijk Zwierstra: laat de schoongemaakte elektromotor

en het betonnen hoedje naast de molen ook zien als getuigen van een
deel van zijn geschiedenis en bouw de molen zelf wel weer helemaal op
met een nieuwe kap, gevlucht en staart. Zo vertelt de pôle het hele
verhaal vanaf 1853. Op deze restauratie werd de financiering van €
250.000,- dan ook gebaseerd.

Circa 40 mensen volgden hoe Rascha Thomas de vang lichtte. Zij had een
week eerder geoefend. De dochter van de laatste molenaar was present
evenals haar moeder mevrouw Thomas, weduwe van NOS-correspondent
Haye Thomas, de eigenaar van het molenhuisje en Cees Foppele, de
huidige molenaar.
Haye Thomas kocht het huisje met
molenromp als recreatiewoning. Zijn droom
was de molen terugbrengen in zijn oude
staat van voor 1954, toen de elektromotor
de taak van het gevlucht overnam, de kap
eraf ging en er een rieten afdekking met

betonnen hoedje kwam op de romp. Een te grote droom, daarom droeg
Haye in 1980 de romp voor fl. 1,- over aan de Stichting De Fryske Mole.
Ruim 35 jaar is de stichting bezig geweest met restauratieplannen. Steeds
strandden de pogingen weer. Eén van de problemen was een inmiddels
gebouwd PEB-huisje, bij de molen, dat een nieuw gevlucht in de weg zou
zitten. Het huisje moest dus verplaatst worden. Nu zijn de
werkzaamheden eindelijk uitgevoerd door Bouwbedrijf Hiemstra. Durk
Posthumus en Rolf Dijkema hebben samen aan
de kap gewerkt.
Tijdens de ‘neisit’ in het dorpshuis vertelde
Lodewijk Zwiersta dat Haye Thomas hem bij de
notaris zelf die gulden (fl. 1,-) nog moest lenen.
Later heeft de Stichting ook verzuimd de gulden
erfpacht per jaar aan de familie Thomas af te
dragen. Ter plekke voldeed Lodewijk de schuld
van de stichting en betaalde mevrouw Thomas
de tegenwaarde in euro’s, zo’n € 15,-.
Jannewietske de Vries
gaf aan dat het besluit
tot financiële steun van
Provinciale Staten goed achter de schermen is
voorbereid. Het Rijk had zijn steun allang
toegezegd. Het was het feit dat er een kant-enklaar -plan lag, zodat de investeringen direct
konden worden gedaan en direct een stimulans
gaven aan de werkgelegenheid in een kwetsbare
sector in de crisis, dat de besluitvorming
gemakkelijk maakte. Dat geldt ook voor het
besluit van de provincie nog eens € 1 miljoen uit
te trekken voor 6 andere molens van de stichting
en geld voor nog 7 andere moleneigenaren.
Werkgelegenheid en kwaliteit van de landschappelijke invulling van het
Friese erfgoed. Achlum heeft er een prachtige molen bij en Friesland kan
genieten van alle restauraties.
Een fotoboek in een oplage van 6 werd door Zwierstra uitgereikt en
molenaar Foppele kreeg voor de molen een mooi waarglês van de
Vereniging De Hollandsche Molen. Cees Foppele vindt het een heerlijke
molen, vooral een ‘mooi plak’. Hij moet nog wel wat indraaien. Maar het
molenaarschap tegenwoordig is niet zo zwaar meer als rond 1900, toen de
molenaar voor een traktement van fl 45,- (gulden) per jaar de molen
moest laten draaien en ook nog 8 kilometer sloot moest hekkelen.
Achlum en het Friese land hebben er dankzij het doorzetten van de Fryske
Mole weer een sieraad bij gekregen.
MdR
In De Utskoat nr. 79 staat op pag.25/26 een artikel over de
kadastrale atlas 1832.
Michiel Hooijberg,medewerker van de database verdwenen
molens, heeft alle op die kaarten vermelde molens ingevoerd,
compleet met locatie op de kaart. Zie ook:HISGIS .

Stefan Teeling
molenaar met lof

Stefan Teeling rolt een zeil uit op de Victor te Wânswert.
(foto: S. de Jong)

JONGSTE MOLENAAR VAN NEDERLAND
Op zaterdag 12 september slaagde Stefan Teeling uit
Leeuwarden met lof voor het diploma “molenaar”.

S

tefan heeft in een korte tijd van anderhalf jaar de cursus voor vrijwillig
molenaar afgelegd. Hiervoor moest hij de vaardigheden leren bij
leermeester Sjerp de Jong in Wânswert. De examencommissie was vol lof
over de theoretische kennis van Stefan, zijn brede kijk op molens en de
volledigheid van zijn rapportages in zijn maalboekjes tijdens de opleiding.
Stefan bezocht de molens te IJlst, Stiens en Woudsend. In de laatste plaats was
hij vaak op de molen het Lam aanwezig. Ook bij excursies van het Gild was
Stefan en zijn fototoestel ook mee.
Naast de schoolcarrière (al een MAVO diploma in juni, nu op de HAVO) was de
opleiding voor molenaar ook een sportieve prestatie. “Op de fiets
zaterdagochtend vroeg in weer en wind. Eerst 18 kilometer van de stad naar
Wânswert, langs de Dokkumer Ee , later weer terug”, aldus de kersverse
molenaar. “Als jongetje van 3 jaar was ik al gek op molens. Ik ben toen door Jan
Tollenaar, de molenaar van de houtzager en graanmolen “De Zwaluw”te
Burdaard, vijf trappen opgedragen omdat ik boven op de stelling wilde kijken. Op
een leeftijd van 16 jaar was de interesse er nog en ben ik de opleiding gaan
volgen. Door de opleiding ben ik tot het besef gekomen dat een korenmolen mij

meer ligt. Het maken van een product, de werkzaamheden tijdens het malen, het
horen, zien en voelen van een werkende molen als werktuig voor de mens ligt
mij.” Ook heeft Stefan in de gedachten een plaatselijke molendag te regelen in
Leeuwarden. Elders zijn al jaren lokale en regionale molendagen, maar
Leeuwarden ontbeert dit nog.
Stefan wil graag als (mede) molenaar een korenmolen bedienen. En mogelijk in
de toekomst het molenaarschap als beroep uitoefenen. Als broodwinning, dat is
zijn ideaal.

Stefan met de examencommissie op de molen

MIJN EXAMEN
Geslaagd in september. Boeken de kast in. Eindelijk molenaar.
In maart heb ik eerst proefexamen afgelegd. Het was te vroeg, vóór de
17de, de dag waarop ik één jaar lid zou zijn van het Gilde voor Vrijwillig
Molenaars, naast mijn lidmaatschap van het Gild Fryske Mounders. Het
proefexamen telde niet. Dan doen we het even na de 17de nog een keer,
zei mijn proefexaminator, maar toen was de aanmeldingstermijn
verstreken om nog in mei examen te mogen. Ja, bureaucratie kennen we
in de molenwereld ook.

N

u was de ene proefexaminator wel duidelijk, ‘jij kunt wel slagen’ oordeelde
hij, de andere liet zich niet zo direct uit en ik voelde dat hij zijn twijfels had.
En toen ik even later nog een keer bij hem oefende, was hij duidelijker. Ik

zou nog meer oefenen en leren en tot het najaar wachten. Ik had geen keus,
zoals boven bleek en misschien was dat maar goed ook, hoewel….?
Dan maar wachten tot het najaarsexamen, dat gelukkig naar voren werd gehaald
van november naar september.
Op mijn proefexamen leerde ik dat de kennis die je uit de boeken leert eigenlijk
de verkeerde kennis is of eigenlijk maar de halve kennis. Meestal zijn het
feitelijke beschrijvingen en benamingen. De vragen die ik kreeg hadden een veel
functioneler karakter. “Dat zeg je wel, maar waarom is dat zo, waarom gaat dat
zo?” En dan verlangde de proefexaminator ook nog dat je een gedetailleerd
antwoord gaf.
Zeker bij het vertellen van technische processen zoals het versteken van het
sabelijzer in de vangbalk, het oplossen van een slepende vang, enzovoorts.
Als je geen technische achtergrond hebt, zoals ik, ben je al gauw tevreden met
een geleerde beschrijving. Maar dan gedwongen worden in werkelijkheid bij het
apparaat aan te geven hoe het werkt, en waarom iets zo en niet anders werkt, is
iets anders. En dat terwijl mijn instructeur toch zoveel technische kennis heeft
overgedragen.
Weten dat een in de ezel vastlopende vangbalk knaaien heet en dat je die moet
inspecteren, was mij duidelijk, maar naar welk deel, welk vlak van de vangbalk
je nu precies kijkt om knaaien te voorkomen, was me net wat te gedetailleerd.
De zomer heb ik niet zoveel meer in mijn boeken gekeken en weinig gedraaid,
tot augustus mij vertelde dat 7 september ‘examendag’ al snel zou komen. Lezen
in de boeken, maar beslist ook weer naar mijn strenge proefexaminator, die 2 ½
uur de tijd nam om mij te ondervragen. Hij constateerde vooruitgang. Ik had de
eerste keer al door, dat je daar heel veel van leert, daarom had ik hem weer
gevraagd.
Diezelfde week heb ik nog een strenge proefexaminator in Noord-Holland
opgezocht. Vijf uur onder het mes in een prachtige binnenkruier met scheprad.
Maar ga nooit kruien als je het vangtouw niet hebt losgemaakt, want dat zit bij
zo’n Noordhollander aan de molen vast en niet aan de staart, die meekruit, want
die heeft hij niet. Een handeling, die je op het examen kwalijk genomen wordt.
Ook op Molen-M heb ik heel veel vooral functionele kennis geleerd en geoefend.
Elke leerling kan ik aanraden om een paar keer op deze wijze een soort nietofficieel proefexamen af te leggen. Boekenkennis integreert dan beter in het
praktisch en functioneel handelen.
Mijn examen? Ik had niet veel meer gelezen en dacht:”ik weet het niet…, ik ben
niet zeker van mijn zaak!”
Op de stelling van de Fortuna in Noordhorn was ik de enige Friese kandidaat.
Eerst de wind voelen, vaststellen hoe je moest kruien en wat de zeilvoering zou
worden, vragen over de stelling, de staart, de lier, enz. En toen opzeilen, niet
vergeten de commissie te vragen weg te gaan bij de roede als je de volgende
voor ging zetten: veiligheid is belangrijk op het examen, niet vergeten te zeggen
dat je gaat afzetten voor je de pal eruit haalt en de vang licht.
Niet vergeten de remkleppen in de lijn van de fok te zetten, want anders vragen
ze waarom je ze open laat staan. Als je antwoordt, dat dat op deze molen met
twee fokwieken en twee busselneuzen niet uitmaakt, omdat die zelfs zonder
zeilen met remkleppen uit met windkracht 3 goed loopt, is een fout, want het is
een niet-functioneel antwoord. Immers als je de remkleppen als
zwichtmogelijkheid gebruikt, word je direct voorgehouden, dat je altijd eerst met

de zeilen zwicht en dat remkleppen eigenlijk een andere functie hebben.
Automatisch deed ik het goed, gelukkig.
Mijn door een beetje hoogtevrees wat stramme naar boven klimmen werd
gedoogd, want het ging gestaag, mijn verdere praktische vaardigheden waren
kennelijk goed, want rustig en zeker uitgevoerd. Alleen bleef één lits achter een
haak hangen boven in de busselwiek. Die zeilen zijn ook veel langer dan u
gewend hielp de examinator mij. Maar je baalt er wel van.
Boven in de kap had ik weer even de ervaring alsof Jan uit Heerenveen mij aan
het ondervragen was. Nu was het echter examinator Mark van de Passiebloem.
Hij wilde even precies als Jan weten hoe een slepende vang nu verholpen kon
worden. Bijna maakte ik weer de fout te zeggen dat versteken betekende dat je
de vangbalk hoger legde in plaats van het sabelijzer hoger vastzette. In mijn
hoofd draaide ik daarmee bijna alles 180* om, net op tijd viel mij in dat ik bezig
was het foute antwoord te geven. Even opnieuw, precies antwoord geven op de
vraag, niet eromheen zeuren, en systematisch antwoorden. Structuur, dat helpt.
De kap kende ik prima, vragen over de hals en de pen, gingen uitstekend.
Toen naar beneden: beschrijf eens het proces van olieslaan. Beschrijf eens kort
hoe een zaagmolen eruit ziet. Dat had ik allemaal geleerd en onthouden.
Gelukkig was ik op de Welgelegen en op Molen M goed doorgezaagd over heel
veel en ging alles verder prima.
Tot slot bleek ik één van de beste kandidaten van de laatste tijd te zijn op het
thema ‘weer’ volgens de examencommissie. Mooi!
En dan word je de stelling opgestuurd. Het duurde en duurde. Ik heb twee
rondjes gelopen, werd eindelijk binnengevraagd en er werd gezegd: “Nou, je
weet het waarschijnlijk zelf wel?” Dat is schrikken. “Was je toch gespannen?”
“Ja, zeker,” zei ik. Dat had de commissie niet gemerkt. Alles vonden zij goed
gaan en rustig. De voorzitter speldde mij het speldje van het GVM op. Geslaagd
en gefeliciteerd.
In een kort reflectiegesprek daarna heb ik op hun verzoek aangegeven, dat ik de
manier van examineren, van vragen een goede vond. De commissie was er niet
op uit te weten te komen wat je niet weet, maar wat je wel weet. Bij hapering
kwamen er ondersteunende vragen. Het examen representeerde ook goed wat je
in 1 ½ jaar aan kennis en vaardigheden hebt geleerd. Vanuit mijn kennis en
ervaring van wat een examen is en hoe dat moet verlopen kon ik aangeven, dat
ik het een goed examen vond en de werkwijze van de commissie professioneel.
En een nieuwtje voor de meeste instructeurs/leermeesters: je hoeft bij het
opzeilen niet meer in de wieken te klimmen, je mag de litsen er vanaf beneden
om leggen.
Met dank aan mijn instructeur Arend Castelein en aan de molenaars Harry
Barentsen, Jan Looyenga, Sieb Zandstra en Hans Veenstra en andere molenaars
bij wie ik een enkele keer mocht draaien.
Michiel de Ruiter
NB. Op de ledenlijst van de afdeling Friesland van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars staan 83 leden waarvan 64 geslaagden en
19 leerlingen. Onlangs slaagde ook het 1500ste lid.

Leren olieslaan in olie- en korenmolen
Woldzigt, Roderwolde
Zo af en toe bereikt ons de vraag van een Noord Nederlandse leerlingmolenaar of het mogelijk is een dagje mee te lopen tijdens het olieslaan.

O

p zich hebben we die mogelijkheid wel, maar olieslaan vraagt enige
voorbereiding, daarnaast is niet iedereen die weleens olieslaat in Woldzigt
ook olieinstructeur. Om die reden bieden we aan dat groepjes leerlingen,
mét leermeester, op de dagen voorafgaand aan de oliedemonstraties(in de regel
iedere eerste zaterdag van de maand) mee kunnen lopen om te ervaren hoe het
is om met onze loeizware bulen en haren te werken, voor en naslag mee te
maken, vakkundig een loopje lijnzaad onder de kantstenen te gooien.
Laat je betoveren door de geur van het vuister en de verse lijnolie. Het is een
keertje vroeg op vanuit Friesland, maar dan kun je eens écht ervaren hoe het er
vroeger aan toe ging in Woldzigt.
Ergens gaat het verhaal dat onze molen Friese roots heeft: Sicco IJzenbeek, zoon
van een Harlingse oliemoleneigenaar, was een poosje in de kost bij herberg Het
Blauwe Paard. Hij inspireerde Aukema en Datama tot de stichting van Woldzigt.
Er lag immers al zo'n mooi haventje?
Aan te bevelen literatuur is de folder van Woldzigt die als PDF in onze website
hangt. Mocht je geen internet hebben dan kunnen we je voor €1,44 zo'n boekje
opsturen, met daarin prachtige instructieve tekeningetjes van Jerry Vondeling.
Meer informatie: www.woldzigt-roderwolde.nl óf tel: 050 5032198
(foto Jerry Vondeling) Arnoud doet een buul in de slagbank

Interview

met Rolf Dijkema,
molenmaker
Nu Durk Posthumus afscheid heeft genomen, vraagt een
molenaar zich misschien af hoe de zeer specifieke kennis
en vaardigheden op het gebied van het molenmaken
geborgd wordt. Bouwbedrijf Hiemstra heeft er zorg voor
gedragen dat Durk een jonge enthousiaste molenman
binnen het bedrijf heeft opgeleid.

R

olf Dijkema, de nu 26 jarige vroegere Surhuistervener, was vroeger een
jongen, die graag knutselde. Zijn mavo-opleiding en zijn mbo-opleiding
weg- en waterbouw lijk er niet op, toch is hij nu allround molenmaker. Op
zijn 14de assisteerde hij al bij de nôtmoune, de Koartwâld/Feanstermoune
in Surhuisterveen. Op zijn 18de jaar slaagde hij voor het molenaarschap. Zijn
bijzondere interesse leidde ertoe dat hij zijn mbo-eindstage bij Hiemstra
afrondde. Hij had al bij Johannes Kooistra stage gelopen. Na zijn diploma trad hij
in dienst bij Hiemstra, die het aloude molenbedrijf Westra uit Franeker leidde.
Vanaf het begin liep hij met Durk Posthumus mee. Hij had het geluk, dat er
vanaf toen tot nu heel veel grote restauraties moesten worden uitgevoerd. Dat
betekende, dat Rolf zich in alle technieken kon scholen. Wielen maken, assen,
een kap timmeren, een vijzel maken en plaatsen, je kunt niets noemen of hij

heeft het gedaan. Vanaf de basis opbouwen zoals straks in Warniahuizen het
hele gaande werk. Dat is prachtig, maar als je daar niets mee hebt, kun je beter
in de tsjerke-restauraasje gaan. Een molen leeft gewoon. Oude boel weer
functioneel maken, dat is prachtig.
“Een hele nieuwe molen maken, dat zou een prachtige uitdaging zijn,” zegt
Johannes en Rolf beaamt dat, zoals in Bunschoten, Ermelo en Koedijk. Er komen
er toch wel drie per jaar bij in Nederland.
Rolf, die nu in Drachten woont, voelt zich de opvolger van Durk, ja hij zou niet
weten wat hij nog moest leren in het vak. Natuurlijk, als leren betekent iets nog
beter doen, dan kan ik leren. Maar nieuwe dingen aan de molen, ik kan ze niet
bedenken, aldus Rolf.
Zijn eerste klus was de Mellemolen in Akkrum, voorheen de Polslootpoldermolen.
Deze spinnekop werd verplaatst naar Het Deel bij Nieuwe Schouw.
Was dat ook je mooiste klus? Nee, dat kun je zo niet zeggen. Elke klus heeft zijn
eigen mooie kanten. Achlum vond ik wel heel mooi. Zo’n kap vanaf de basis
opbouwen, net als de kap in Drylts. Maar, zijn ‘eigen’ Greate Mole in
Broeksterwoude heeft hij nu onder handen. Het is één van de zes
restauratieprojecten van Stichting De Fryske Mole, waarvoor dit jaar geld van het
Rijk en onlangs de provincie is ontvangen.
Samen met Johannes Kooistra heeft hij de roeden leeggemaakt. Het zijn oude
Pot-roeden, die in 1901 voor deze molen zijn gemaakt. De opeenvolgende
nummering laat zien dat zij bij elkaar horen en niet zoals zo vaak de een van de
ene en de andere van een andere oude molen komen. De schoren zijn er
vanochtend afgehaald. Later halen ze de roeden eruit en zal de staart worden
verwijderd. De lange en de korte spruit zullen ook worden vernieuwd.
Voor deze zes molenprojecten geldt, dat ze niet na elkaar worden gedaan, maar
tegelijk. Het vergt een bijzondere planning, je kijkt naar het klaarmaken van het
buitenwerk voor de winter, zodat je in de winter zoveel mogelijk binnen- en
werkplaatswerk kunt doen en je vermijdt wachten. Dat is efficiënt. Hiemstra
geeft Rolf alle kans het hele proces van aannemen, calculatie, opdrachtgever,
aanbesteden, planning en oplevering mee te maken. Dat kan ook bijna niet
anders, omdat de werkzaamheden zeer specifiek zijn. Dat hele proces
organiseren en uitvoeren, dat is zo mooi aan dit werk vinden Rolf en Johannes.
Gaat het je meer om het functioneel restaureren of ook om het historische?
Johannes vindt dat je een fjildkrús maar moet vervangen en niet tussen het âlde
hout nieuwe stukken moet lijmen, dat verliest de constructie aan stevigte. Rolf is
genuanceerder. “Mijn molen draait in circuit en oefent dus niet zijn echte functie
meer uit, maar ik zou hem nooit willen verplaatsen, omdat hij op deze plek
hoort. Restaureren is wat anders dan vernieuwen, ik vind dat je een goede
balans moet zien te vinden tussen de historische waarde en de functionele.
Uiteraard zitten er aan beide kanten grenzen. Bazelmans,” zegt hij lachend.
Rolf heeft geen behoefte om in het bûtenlân, zoals hij alles buiten Fryslân noemt,
te werken, maar er is gewoon zat werk in de molenbouw, dus waarom zou ik.
Hiemstra heeft met het oude Westra-bedrijf een goede reputatie en een grote
klantenkring.
Blijf je het tot je 65ste of misschien wel 67ste doen? “Mijn laatste klus is dat ik een
kist van 8 planken voor mijzelf timmer,” zegt hij lachend. Nou, het is wel een
zwaar beroep. Je werkt met zwaar hout, ondanks alle til- en hefmechanismes.
‘Yn waar en wyn en op ‘e tocht’, moet er gewerkt worden. Het is Rolf aan te zien,
een krachtige, sterke Fries, ook nuchter en rustig. Een Fries met een prachtige
passie, waarvan hij zijn beroep en hobby heeft gemaakt: molenmaker en
molenaar.
MdR

Oproep Werkgroep Friese Molendag
De Friese Molendag 2009 is weer geweest. Wij hopen naar volle tevredenheid
van alle molenaars in Friesland. De binnengekomen reacties zijn in ieder geval
positief, dus dat is prachtig!
Voor een volgend jaar willen we graag meer nieuws per e-mail gaan verzenden,
voor zover de betrokken molenaar beschikt over een computer. Degenen die
geen computer hebben, blijven we uiteraard via de post benaderen.
Nu is ons niet precies van elke molen bekend welke molenaar(s) bij welke molen
hoort/horen. We zouden daarom iedereen willen oproepen om zijn/haar emailadres en op welke molen men draait door te geven aan de werkgroep. Ook
wanneer u/jij 2e molenaar bent. Zo kunnen wij iedereen benaderen. Geef tevens
uw/jouw adres door. Dit geldt zeker voor de mensen die geen computer bezitten.
Stuur uw reactie via de mail naar: info@friesemolendagen.nl
Of naar ons postadres:

Werkgroep Friese Molendag
p/a De Voorn 3
8754 BA te Makkum

Leeuwarder molendag in 2010
Zaterdag 17 april 2010 zal er voor de
eerste keer een Leeuwarder
molendag worden gehouden, de
molendag voor de molens in de
gemeente Leeuwarden. De zeven
deelnemende molens zullen hun
deuren openstellen van 10.00 uur t/m
17.00 uur. De deelnemende molens
zullen zijn:








De Hemrikmole
De molen van het Alddiel
De Froskepôlemolen
De windmotor bij Wirdum
Kramersmolen
Molen Hoogland
De Bullemolen

Voor meer informatie over de Leeuwarder molendag 2010 kunt U terecht op:
http://www.everyoneweb.com/leeuwardermolendag.
E-mailen kan ook: leeuwardermolendag@live.nl

Ienris fertutearze – no mei
moleleafde oanpakt
Mole De Rietvink krijt syn âlde gloarje werom
Nijetrine …. De namme ropt by my altyd wer in langstme op nei de
reidlânnen dêr ’t it rom mar dochs beskut, stil mar dochs fol fine lûdsjes
is. Wy meie der graach wat omdoarmje, de âlde paadsjes mei de
nostalgyske hûskes by del rinne of fytse. En dan fansels altyd eefkes by
de twa âlde mûnen sjen en sitte, en har tastân beprate.

D

e Reiger yn ridlike steat, op in goed fersoarge stikje privé-grûn, waard in
pear jier ferlyn noch restaurearre. Doe koene wy der wat yngloarkje en sjen
dat der in aardich fakânsjeferbliuw yn makke wie (mei ûnder oaren in
badkeamer yn de skroefbak!). Mar De Rietvink stie der altyd sa sneu by: yn de
tolve jier dat wy him no kenne fertutearze er almar fierder. It wie al in wrak en
eltse kear dat wy der hinne giene wie it suver spannend oft de roeden of de sturt
der noch wol oanhingje soene, sa troch en troch ferrotte en fergien wie alles. Hy
wie partikulier besit, alteast der stie in nammeboerdsje op en de romp like
bewenne foar rekreaasje. Ik ha noch wolris muoite dien om dy minsken te
achterheljen, mar dat is net slagge.. En doe hearden wy op in goeie dei dat er te
keap oanbean waard !! Wauw … moast dy ris yntinke: yn in mûne wenje te
kinnen en dat yn dat prachtige gea!! Mar de dream wie gau út want hy moast
180.000 euro opbringe , en de restauraasje soe wol 4 ton kostje …….Wa koe
dat ophoastje ??
Mar dochs binne der keapers kommen en wy liezen yn ‘e krante oer de grutte
plannen: De Rietvink wurdt wer hielendal yn syn âlde gloarje hersteld, sil sels
wer mealle kinne ! Der komt in Theetún by en de nije eigenaresse is yntusken al
begûn oan de oplieding ta frijwillich mûnder .
Op in prachtige septimbersnein binne wy der weris hinne fytst en koene mei
eigen eagen sjen hoe ’t der oan wurke waard: de ûnttakele romp stie yn ‘e
steigers al mei nije spruten en skoaren, wynpeul en skroef en wie ûntdien fan
syn benauwende biotoop. Dêr ’t foarhinne hast in bosk om en op de pôle stie, dêr
wie no in hiele lape grûn frij makke. Wat in gigantysk stik wurk leit hjirre … Ast
dan ek noch meirekkenest dat hjir gjin kranen komme kinne en de molemakkers
op ‘e fyts hjirhinne komme moatte. Wat in moed! Mar de nije eigners binne net
bang foar al dat wurk. Sels op dizze snein wiene se drok oan ‘e gong: hy yn de
skroefbak, sy oan it stientsjebikken. En dat ûnder grutte belangstelling: in soad
fytsers stapten ôf om eefkes te sjen, wat te freegjen en om de foto’s te besjen
dy ’t der hongen fan it ferrin fan it wurk. Wy mochten der wol eefkes ynkomme.
Iksels wie noch it meast benijd nei de âlde bewenning. Mar dêr wiene hast gjin
spoaren mear fan: dy minsken hiene der mar amper west en libben dan hiel
primityf en hiene der suver neat oan feroare. Letter siet ik tsjin de âlde roeden
dy ’t op ‘e grûn leine oan om wat te iten en betocht dat ik mar ris in petear
hawwe moast mei dizze nije eigners. Mar lit Gerben dat no ek al yn ‘e kop
hawwe. ..…..
Hiltsje Feenstra – De Bruijn

Passie voor molen vindt oorsprong
in oude Groninger zeetjalk

Nijetrijne – Aan de Veendijk heeft de herfst z’n intrede gedaan. Na een
naargeestige buienzone is het droog geworden en hangt er een waas
van stilte over de natuurgebieden De Brandemeer en De Rottige
Meenthe. Bij de betonnen onderbouw van een voormalige windmotor
klinkt het geknars van fietsen die over het schelpenpaadje naderen. En
verderop …………. Ja, daar ligt ons doel. Twee oude veenpoldermolens
staan karakteristiek en toch bescheiden hun aanwezigheid te tonen: De
Reiger verderop en wat dichterbij De Rietvink. Die laatste is in
restauratie. Het zal deze molen goed doen: jarenlang werd er nauwelijks
naar omgezien en binnen kringen van molenvrienden was hij al zo’n
beetje afgeschreven. Verwaarlozing en een molenbiotoop om van te
huilen maakten het monument tot een minderwaardig buitenbeentje.
Totdat Lia en Rolf van der Mark zich ermee gingen bemoeien en eigenaar
werden.

H

et gebied was ooit het domein van de turfgravers die het bruine goud
produceerden om de kachels in den lande brandende te kunnen
houden. Met skûtsjes werd het product afgevoerd via de Heloma- of
Jonkersvaart die hier in de tweede helft van de achttiende eeuw in

opdracht van de veenbaas en grootgrondbezitter Nicolaas van Heloma was
gegraven. De in 1850 opgerichte
Groote Veenpolder telde ooit zes kapitale windwatermolens die waren
gebouwd om voor de bemaling te zorgen. Twee resteren en houden de
herinnering aan weleer in stand. De Reiger is onlangs gerestaureerd, maar
draait nooit. De Rietvink is momenteel in restauratie en gaat dat zeker wél
doen. Lia en Rolf van der Mark zijn met dit fantastische plan in zee gegaan
en wel vanuit de liefde voor hun oude Groninger zeetjalk. We spraken met
deze gepassioneerde eigenaars nadat we eerst een rondleiding door de
molen maakten.

Rolf van der Mark bezig met het verwerken van een berk. De kachel moet straks ook
branden nietwaar.

Schilderachtige Scheene en Helomavaart
Op het punt waar de schilderachtige Scheene de Helomavaart kruist zijn
we op een van oudsher bedrijvig hoekje. Rechts was een scheepswerfje
naast het onderkomen van de sluiswachter. En als we het gerenoveerde
sluisje passeren, ligt links naast ons een wit gekalkt huisje dromerig de
aandacht te vragen. Het is zichtbaar aan het verzakken: de tand des tijds
heeft z’n sporen nadrukkelijk nagelaten. Ooit was in dit woninkje een
kroegje voor turfschippers. Voordat zij met hun kostbare lading het wijde
sop kozen, was dit cafeetje the place to be, de plek voor het uitgeven van
je laatste stuiver aan geestrijk vocht. Geen wonder dat een uithangbord
ooit gewag maakte van de naam “De Laatste Stuiver”. Het erf heeft de
laatste tijd een enorme metamorfose ondergaan. Je zag niks meer van de
historische gebouwen hier, want de bomen hadden het geheel doen
wegstoppen. Nu de nieuwe eigenaars van de molen de oorspronkelijke
schoonheid weer zo veel mogelijk terug willen brengen, moeten de hoge
bomen het ontgelden. Nou ja ontgelden….. Ze worden tot knothoogte in
toom gehouden waardoor iedereen kan genieten van de historische setting

die hier in al zijn uniciteit weer zichtbaar voortleeft. Nijetrijne wordt
hiermee nadrukkelijk op de natuurhistorische kaart gezet.
Rondleiding
Buiten is het waterkoud. Een geluk dat de wind uit de noordoosthoek wat
is gaan liggen. We treffen Rolf van der Mark tijdens het zagen van
boomstammen. “Zo heb je er twee keer warmte van hè,” merkt hij
vriendelijk op als we kennismaken. ”t Is om de molenbiotoop gedaan. Een
molen moet je kunnen zien. Jarenlang was hij weggestopt tussen de
bomen. Maar dit pronkjuweel mag gezien worden.”
Samen met Lia is hij vorig jaar eigenaar geworden van de molen die in
erbarmelijke staat verkeerde. De molenmakers van Bouw 75 hebben er
handen vol werk aan, maar het resultaat geeft hun zoveel arbeidsvreugde.
Hier wordt met puur vakmanschap een oud ambacht herboren. Niks geen
gedoe met huizenhoge hijskranen die de zware balken voor kapconstructie
en staartwerk op hun plaats brengen. Nee, hier gelden nog de wetten van
spierkracht. Zo ging het 150 jaar geleden ook ongeveer toen de molens
hier werden gebouwd. De gereedschappen zijn aan de tijd aangepast,
maar verder is er nauwelijks verschil. “Lia is in de molen aan het werk. Ga
maar eens kijken,” is zijn advies. Binnen de muren van het oude achtkant
zit zijn vrouw stenen te bikken.

Daar waar eerst het woonvertrek van het
molenaarsgezin was, daar bikt Lia nu de oude
geeltjes om ze straks weer te kunnen
gebruiken. Niks geen nieuwe stenen als de
oudjes hergebruikt kunnen worden.
Authenticiteit staat voorop bij dit project.

Ze neemt me mee op een rondreis door de molen en laat me zien wat er
in de afgelopen maanden zoal gerealiseerd is. Indrukwekkend is de grote

houten schroefbak met schroef,
een ambachtelijk hoogstandje
van
de
molenmakers
uit
Workum. We gaan vervolgens
naar de kap waar veel zware
balken
vernieuwd
moesten
worden, omdat ze in weer en
wind vergaan waren. Nieuw
Kalenbergs riet zit er ook al op.
De mannen van Kleinjan hebben
vakwerk geleverd en zullen dat
ook voor de molenromp nog
doen. Lia verheugt zich daar al
op, want de vele openingen zijn
nu nog ware tochtgaten waar
regen en wind vrij spel door
hebben. Voor de winter dicht,
dat zou mooi zijn. Uit alles blijkt
dat ik een vrouw spreek die vol
zit van haar molen. Ze verhaalt
met
liefde
over
de
rijke
molengeschiedenis en vertelt
tussen neus en lippen door nog
even dat er ook bouwhistorisch
onderzoek wordt gedaan om de
molen weer zo oorspronkelijk
mogelijk in oude staat terug te brengen. Dus compleet met woninkje,
bedsteden, een achterhuis waar ooit gekookt werd en het met esterikken
bevloerde keldertje waar vroeger de aardappelen bewaard werden, veilig
en vorstvrij onder de vloer van het molenaarsonderkomen. En op de
zolder kan een historische tentoonstelling komen wat een bezoek aan de
molen zeker nog interessanter maakt. Lia vindt het allemaal schitterend:
haar donkere pretoogjes glunderen. Hier opereert een vrouw die krachtig
en ambitieus een ideaal nastreeft en uitstraalt, die een groep
molenmensen om zich verzameld heeft die stuk voor stuk de
puzzelstukjes zijn voor completering van haar oprechte wensdroom: de
molenmakers
van
Bouw
75,
de
rietdekker
uit
Overijssel,
restauratieadviseur Gijs van Reeuwijk, de beroepsmolenaar Hans Petit uit
Dalen die haar eerste molenaarsstage begeleidde, leermeester Kees
Vanger uit Meppel, molenbiotoopman Mark Ravesloot van De Hollandsche
Molen, de metselaars, de grondwerkers van Cor Zijsling uit Jutrijp en
toekomstig stageleermeester Jaap Tiedema die ze kent van de
Monumentenwacht. Zo vallen alle stukjes op hun plaats en kunnen we
volgend jaar hier een machtig malend monument bewonderen.
Nee, wonen in de molen is er niet bij. In het haventje komt hun oude
Groninger zeetjalk te liggen. Die kochten ze 15 jaar geleden om er mee te
zeilen en erin te gaan wonen. Op zoek naar een geschikte ligplaats kwam
de molenlocatie aan de Veendijk in beeld. Op zich is dat ook al een
spannend verhaal, maar daarover een volgende keer meer.
De oude
vijzel
krijgt
een tweede
leven
als
museaal
terreinobject.

Gerben D. Wijnja

Werom nei de mûnen fan
Eastenryk

It septimbenûmer fan De Utskoat falt yn ‘e brievebus op deselde dei dat
wy ús fakânsjefoto ’s fan Eastenryk ophelle hawwe. Wat grappich: as ik
it blêd trochbledderje sjoch ik dat Gerben Wijnja yn deselde oarde west
hat. It stik dat hy skreau oer de wettermûnen dy’t hy dêr besocht hie,
fûn ik dus tige nijsgjirrich! En ja, wy hiene soartgelikense plaatsjes
sketten. In pear derfan binne wol hiel bysûnder en moasten ek mar in
plakje krije yn De Utskoat. Dit ferhaaltsje heart derby.

I

en fan ús kuiers gong nei
Ausservillgraten, in pracht dal
tsjin de Ytaaljaanse grins oan.
It wie de dei nei in nacht fol
needwaar en de gefolgen dêrfan
kamen wy al gau tsjin. Earst
grutte bulten oan ‘e kant skoude
hagelstiennen en ynienen stuiten
wy yn in bocht op in grutte
bulldozer, in rige auto’s en
allegare minsken: de dyk wie
troch in wyld wurden beek
folslein fuortslein. In skoft lang
seagen wy hoe’t besocht waard it

gat te tichtsjen. Wy waarden der oerhinne
holpen,
mar
moasten
dyselde
ûngeloksbeek nochris passearje nei in
slach sa ‘n 300 meter leger.
En dêr die bliken hoe grut de ravaazje
west hie. De modderstream dy’t gigantysk
wurden wie fol grouwe stiennnen, losrukte
en meisleurde beammen en grutte stikken
hout
wie
útkommen
by
in
museumbuorkerij mei in tsjerkje en ... in
krekt restaurearre wetternôtmûne.
It wie sa’n tryst gesicht. De minsken hiene
al dwaande west om de grutste troep wer
fan de flierren te skeppen en te feien. Mar
de mûne siet der noch hielendal ûnder.
Hjirby inkelde foto’s dêrfan. Wy fielden ús
wol wat ”ramptoeristen’’.


Hiltsje Feenstra

De Wynmotor bij Wirdum
In oktober is onze Wynmotor
geplaatst bij de Ysbaan te
Wirdum, de aan en afvoer
buizen voor het water zijn
aangebracht en op 27 november
hebben
we
de
“opening”
gevierd, de
ingebruikstelling.
De fa Adema te Wirdum heeft
als aannemer dit alles verzorgd.

D

e put is vanuit Swichum naar
deze plek getransporteerd, de
molen is in de werkplaats
gemaakt en nu geplaatst bij de
ijsbaan.
De
molen
kan
het
Wetterskip
assisteren
bij
polderbemaling en de ijsbaan kan
onder water gepompt worden.
In 2004 zijn we bij Germ van der
Meer in Broek bij Joure op bezoek
geweest om ons te oriënteren. Die
beweerde toen dat het vier jaar zou
kosten voor de molen staat. We
meenden toen dat we wel wat
vlugger konden. Maar het is nu 2009
!.
De heer Gijs van Reeuwijk heeft in
2005 een bestek gemaakt en toen

konden de voorbereidingen beginnen.
En dat kost tijd: we moesten
de molen in eigendom hebben,
bouwvergunning, vergunning
om te verplaatsen aanvragen,
recht van opstal, recht van
overpad, overleg met Wetterskip,
gemeente, provincie, naastliggers,
ga maar door. En natuurlijk het
geld bij elkaar sprokkelen.
De molen staat op een
funderingsput en deze moest
mee of er moest een nieuwe
komen. Het lukte onze
aannemer de put bij een
schuine helling op te
trekken uit de sloot en op
een dieplader naar z’n
nieuwe plek te vervoeren,
16 ton . . .! Er is veel materiaal
van de oude molen gebruikt,
het staal dat nog in goede
conditie was is gestraald
en verzinkt,
tandwielen zijn
weer gebruikt en
de waaier, de
centrifugaalpomp
in de put zijn

allemaal terug te vinden in onze Wynmotor.
De grotere wynmotors, zoals die van Weidum en Oosterwierum hebben een vijzel
en een dubbele windvaan. De windroos is nieuw. De staart, windvaan draagt de
naam weer van BAKKER IJLST
De molen type Record is een nummer 16, dat is de doorsnee van de windroos in
voet uitgedrukt. De Wynmotor vertegenwoordigt een stukje geschiedenis van het
Friese land, ze kwamen meestal als opvolgers van de spinnekop, eenvoudiger in
bediening en maalt bij minder wind. Als men over de Swichumerdyk rijdt, staat
hij daar prachtig op de ruimte.
Tjitte Talsma

Zaterdag 12 september
was het Open Monumentendag
en tegelijk Friese Molendag.
Deelsmolen of
Grevensmolen in
Vegelinsoord
was de hele dag
geopend voor het
publiek.
Dit jaar stond de
relatie tot de
omgeving
centraal.

Deelsmolen op de kaart
Open Monumentendag 2009 had als thema “Op de Kaart”.
Monumenten staan niet toevallig op een plek, maar hebben daar
een historische relatie mee. In Deelsmolen hangt een prachtige
kaart van de Haskerveenpolder uit omstreeks 1924, welke ooit door
molenhistoricus Popke Timmermans ergens op de kop is getikt. De
molen heeft alles met deze historische kaart te maken.

E

en historische kaart vertelt een verhaal. Net zoals echte monumenten hun
eigen verhaal vertellen met hun historische materiaal. Zo zijn de twee namen
van de molen direct gerelateerd aan namen die op de kaart zijn te vinden. De
spoorlijn Heerenveen – Leeuwarden is in 1868 in gebruik genomen. De aanleg ervan
vroeg een omlegging van het Deel. Anders zou de doorvaart van de draaibrug niet
haaks op de spoorlijn hebben kunnen liggen. Het oude verloop van het Deel is op de
kaart uit 1924 te zien, maar is ook in onze tijd nog aan het land afleesbaar. Het
Nieuwe Heerenveense Kanaal aan de westzijde van de spoorlijn naar Heerenveen is
pas in de jaren 1970 gegraven en is uiteraard nog niet op de kaart uit 1924
ingetekend. Ben eigenlijk wel benieuwd hoe de kaart van 2124 eruit zal zien.

De droogmakerij van het veengebied tot grasweiland startte in 1860 concreet. In dat
jaar werden namelijk de eerste twee molens van de Haskerveenpolder, waaronder
Deelsmolen, in bedrijf gesteld. Die ingreep was nodig ook. Eeuwenlange turfwinning
had als gevolg dat het gebied was veranderd in water en woestenij. De plaatselijke

bevolking leefde in armoedige toestanden. De ontwikkeling van de veenpolders was
niet alleen een noodzakelijke waterstaatkundige operatie. Het gaf tegelijk
werkgelegenheid en genereerde nieuwe landbouwgronden. Over de totstandkoming
van de Friese veenpolders heeft Jan Hofstra een hoofdstuk gewijd in zijn
lezenswaardige artikel ‘De eeuwige strijd tegen het water’ in het boek ‘Friese Molens’
(1995).
Ook de andere Friese veenpolders richtten in het midden van de negentiende eeuw
vele molens op. Net als Deelsmolen veelal bewoonde molens. Deelsmolen is het
enige compleet overgebleven exemplaar, inclusief de historische molenaarswoning in
de molen. Het is daarom een waardevol monument voor iedereen die geïnteresseerd
is in de geschiedenis van de Friese veenpolders. Het is niet alleen een negentiende
eeuwse poldermolen met molenaarswoning uit die tijd. Het is tevens een historische
plek die de kaart van het huidige Friesland mede heeft vormgegeven.
NB:

Dit artikel heeft in kortere vorm tevens in de Jouster Courant van week 372009 gestaan.

Frank Terpstra

In mûnder fertelt
Fan’t simmer mei fakânsje hie ik it boek ,,De Kâlde Erfenis” fan Hylke
Speerstra mei. Eins wat in rare kombinaasje: yn ‘e simmer lêze oer de
winter. Mar ik ha dat altyd wat. Yn de aaisikerstiid , sittend efter de
hikke, is myn tinken gauris by it snoekfiskjen kommende hjerst. Doe’t ik
ris mei gleon hyt waar op in strân yn Portugal rûn, stuts ik in stientsje
yn de bûse omdat dit nei myn tinken de meast ideale ljippekwaai wie.
Doe lies ik yn dat boek fan Hylke Speerstra en kom wer dy namme tsjin
fan Eeuwe de Vries.

I

k soe eins ek wolris mei dizze man prate wolle, mar wa bin ik, as it giet om in
man as Eeuwe de Vries. Sels hie ik ek meiriden yn dy ferskriklike Alve
Stêdetocht fan 1963. Ik wie doe in jonge fan 17 jier, wie doe yn Warkum op
de trein stapt, koe it ein bylange nei net helje.
En dan sa’n man as Eeuwe dy’t yn dy tocht fan 1963 ek noch mar in jonge fan 17
wie, dy wie dy hiele hel troch kommen, oan ’e ein ta. As ik no ris ûnder de
Tegeltsjebrêge by Aldtsjerk troch far, dan nim ik altyd de pet efkes ôf. Dit as grut
earbetoan oan al dizze
reedriders.
Mar ik wie tige wolkom en
rekke yn harren moai
wenstee op de râne fan
Aldtsjerk mei harren oan ‘e
praat.

Een molenknipsel over Eeuwe
de Vries uit ons archief.

Eeuwe fertelde oer syn heit
dy’t mûnder wie op de
Stienhústermûne. Syn heit
wie neist it mûnderjen,
breafisker, wilsterflapper,
mollefanger en hie de
oerset op it Tiggelwurk nei
Wyns. It wie in man dy’t
waar en fjild koe as gjin
oaren. En as bern groeiden
je mei sa’n mûne op. Hoe
faak moasten je as bern
alnet op de mûne passe en
je hearden oars gjin praat
as oer waar en wyn. Sels
waard Eeuwe mûnder yn
1964.
“Anneke en ik, wy moasten
plak ha, it gie wat hastich
mar dat is soms sa,” sa
fertelde Eeuwe fierder.

“De Olifant kaam frij en dêr
Mûne De Olifant by Burdaard
hie ‘k op dien. Heit koe goed
mei
de
foarsitter
fan’t
polderbestjoer
Andrys
Boersma en hie foar ús yn
de pleit west. Grif ek sil syn
reedriden, it jier derfoar, yn
63, mei spile ha. Sa’n
knaap, kommend út in
mûndershúshâlding,
dat
koene
je
as
wetterskipbestjoer
dochs
altyd weagje.”
Eeuwe en Anneke kamen 21
maaie 64 op de Olifant. Der
wie 5 pûnsmiet lân by en
Andrys Boersma hierde fan
Yde Hellinga ek noch 6
pûnsmiet dat der by kaam.
Eeuwe en Anneke krigen
sadwaande de 5 kij op stâl.
Ek
meat
Boersma
de
bernewein op en kaam der
in bartsje oer de tochtfeart
mei oan wjerskanten ien
planke oer, sadat Anneke
der mei de bernewein wat
makliker fan de pôle komme
koe. Hjir op de pôle wie
allinne tillefoan. Stroom wie
der net en it wetter siet yn
de reinwetters bak. Rekke
dat simmerdeis op dan kamen der in pear bussen wetter fan it molkfabriek.
“De Olifant bemealde 687 ha. en der wie op en del 30 km hekkeljen by. Oan it
begjin, by de mûne, dêr wie de tochtsleat sá breed. Dan hiene wy de langste
stok oan de hekkel en in touw om de hekkel oer te lûken. Ik wie oan’t hekkeljen
fan heal july oan’t ien novimber,” sa fertelde Eeuwe.
“It skouder wie my soms tige pynlik fan’t hekkeljen. Der siet soms in bult fan wol
fiif sentimeter op.”
As fergoeding die de Olifant doe 4200 gûne yn’t jier mei frij wenjen. Wat aardich
wie oan de Olifant, der sieten twa skroeven yn, in grutte en in lytse. Der hoegde
mar in suchtsje wyn te stean dan koe er op de lytse skroef al draaie. Oare
mûnders dy’t dat seagen sloechen dan ek harren mûnen yn mar krigen it spul
gjin slach yn de rûnte. In mûnder hâldt altyd de oare mûnen yn de gaten.
“Wy mealden op de Genezareth oan de Hallummer feart. Dat wie ús boppemûne.
As der yn de hjerst swiere buien wiene en ik siet te melken dan sei’k tsjin
Anneke, moast foar it rút sitte en de Genezareth yn ‘e gaten hâlde. As dy begjint
te fleanen en Theo lit him troch draaie, dan kinne wy it ek wol ha. Mar klapt er
de fang derop, dan moast my as de bliksem roppe, want dan moat ik ek nei
úzes. In boppemûne dêr hast steun oan, wy mealden altyd op de boppemûne. As
wy nachts mealden, hiene wy der altyd wat mear seil foar. Gjin
wetterskipbestjoerder, noch in boer, dy’t der wat fan seach. Heit sei altyd: jo
kinne der nachts net foar de flauwe kul wat stean te griemen. Nachts mear seil
der foar en der wat útkletse, oars kin je better op bêd lizze.

Mar ien kear gie it mâl, ik mealde mei twa hele en twa heale. It gie te hurd dat ik
set de fang derop om fan de hele ek heale te meitsjen en dêr is’t… klets…en dêr
fljocht er hinne. Ik bin fuort nei Anneke flein en raasde: ,, Helpe kruie, hy is op ‘e
rin”.
Dat wy kruie om it leven en doe’t wy him om hiene en er in tel dea yn ‘e wyn
stie, it ketting der op. Underyn de mûne rook it al skroeierich, dat ik fleach as in
wyld net boppen, mar it foel ta, der wie noch gjin brân.
Wat wie der bard? De fang wie los knapt fan de wetterlist en lei sadwaande los
op it bopperêd.
Bûten kletsten de seilen op de roeden, it like as soe alles oan stront slaan, dat ik
bin mei it breames by de roeden opflein en ha de seilen der foar wei snijd.
Doe’t alles der foarwei wie en goed fêst, bin ik sa fan de pôle rûn nei heit. Ik ha
Anneke der sa stean litten. It roaide fansels nearne nei, mar ik moast der earst
mei heit oer prate.”
“Yn 1967 giene wy nei Gytstjerk en komme dêr op it elektryskgemaal. Dêr wie
plak foar 12 kij en as de polder yn 1970 foar it earst mechanysk hekkele waard
kaam der tiid frij en naam ‘k in molkrit der by fan twahûndert bussen. Ek wiene
der yn ‘e rin fan tiid noch twa Amerikaanske wynmotors en twa lytse gemaalstjes
foar ûnderbemealing bykommen.
Yn 1975 komme wy op in pleats hjir flak tsjin Aldtsjerk oan. It earste jier ha wy
de twa wynmotors en trije gemalen noch oanhâlden mar dat wie allegearre net
te dwaan . Ik ha se opsein. Wy molken dêr op ’t heechst in sechtich kij.
Sûnder mûne foldie trouwens ek net. It wie krekt as miste ik wat yn’t libben, as
wie my wat ôfnommen. Dat ein 1976 ha ik de mûne fan Aldtsjerk oannommen.
Yn de sniewinter fan 1979 ha wy trije dagen en nachten oan ien stik wei troch
meald om V/d Pol der boppe te hâlden.
Yn 1982 is der in gemaal kommen en hie ek de Aldtsjerkster mûne syn funksje,
as droechhâlder fan de polder as sa danich ferlern. Mûnderjen waard ek hjir
hobbywurk.
Yn 1988 ha wy ús hiele dwaan en litten wer ris op de rige set. Wy hiene oaral lân
lizzen, wiene altyd ûnderweis, de ruilferkaveling woe ús rûnom lizzend lân graach
ha en de kâns om alle lân byelkoar te krijen wie lyts . Boppedat dan moast der
ek in nije pleats bouwd wurde en moasten wy ús foar miljoenen yn de skulden
stekke. Wy hiene al hiel wat ôfwrotten en ha it beslút nommen .Wy hâlde op fan
bourkjen. It wie in grutte en net makkelik te nimmen stap, mar wy ha it dien. Wy
ha acht april boelguod holden en yn maaie bin ik yn tsjinst kommen fan it
wetterskip.
Der kaam no tiid foar oare dingen yn ’t libben. Ik gie al alle wiken in jûn nei ‘t
Fean te riden, mar no koe’k ek mei de riders op reis. Ik ha mei west en ha riden
yn Eastenryk, Noarwegen, Sweden, Finlân en ik ha yn Kanada west. Ek siet ik
mei in ploechje alle wiken in jûn op de racefytst. Mar no gongen wy mei nei
Frankryk, mei elkoar op de racefyts de bergen op, prachtich.
En op de moter ha ik mei Anneke efterop yn ‘e rin fan jierren hiel Europa troch
west. Nije wike, moandei, sille wy trije wike nei Sina. Ik ha fyftich jier mûnder
west en draai no noch wat foar de ferdivedaasje.”
Mei de wurden ,, Wy ha it goed” wurdt ús petear besleatten. Eeuwe en Anneke
de Vries in pear bysûndere minsken.
De Fjildman

25 jaar terug in de tijd (2)
In het septembernummer van 2007 besteedde ik al eens een
artikel aan de Utskoat die destijds 25 jaar geleden op de mat viel.
Nu herhaal ik dit idee, maar nu slaat onderstaand artikel op
Utskoat nummer 36 van december 1984. Precies zoals de titel al
zegt: 100 Utskoaten terug en dus 25 jaar terug in de tijd.
Dat de Utskoat sinds 1984 een stevige
transformatie heeft ondergaan, maakt alleen de
cover al wel duidelijk. Op de huidige Utskoaten
staan haarscherpe kleurenfoto’s, terwijl op de
cover van Utskoat nummer 36 een houtsnede
van De Weyert in Makkinga prijkt. Overigens
werd er destijds ook steevast een foto op de
cover geplaatst, maar ter ere van de opening van
De Weyert werd er voor deze prent gekozen. Tja,
en als er al voorop aan de opening aandacht
wordt geschonken, dan ontbreekt de tekst aan de
binnen zijde al helemaal niet, natuurlijk. Gerben
Wijnja
was
op
15
september
1984
hoogstpersoonlijk naar Makkinga gegaan voor
een verslag. Zoals in zijn artikel te lezen valt,
werd er tijdens de restauratie gelukkig voor
gezorgd dat de zelfzwichting bleef behouden en
er geen oud-hollands gevlucht voor in de plaats
kwam. Die extra kosten van 4.000 gulden, zijn
het meer dan waard geweest. Overigens wordt er in het verhaal van Gerben
gesproken over de heer Klaver. Hij had ter gelegenheid van de opening in 1984
een expositie over De Weyert gemaakt. Bij de foto van de expositie waar ook
dhr. Klaver opstaat, wordt gerept over een nog uit te brengen boekwerk over de
molens die nu nog in de beide Stellingwerven staan en ooit gestaan hebben. Ik
heb niet het idee dat het boek er ooit is gekomen.
Veruit het grootste deel van Utskoat 36 gaat over de korenmolen van Buitenpost.
Het boekje wordt in zijn geheel afgedrukt en beslaat 24 extra pagina’s. In mijn
Utskoat zit het nog vast, maar je zou het ook zo los kunnen halen. In het boekje
wordt natuurlijk uitvoerig de geschiedenis van de molen besproken, maar ook de
zoon van molenaar W.M. van Dop komt aan het woord. Adriaan Mari van Dop
vertelt over de jaren in Buitenpost. “De geschatte hoogte van het maaiveld tot
bovenkant kap bedroeg zeker 23 à 24 m. Met helder, mooi weer zag men de
steden Groningen en Leeuwarden liggen”. Zou de molen er nog gestaan hebben,
dan zou dat nu door alle bebouwing en geboomte waarschijnlijk niet meer
mogelijk geweest kunnen zijn. Na de bevrijding van de Duitsers sloeg het
noodlot in augustus 1945 toe. De al niet te beste binnenroede brak af en
vernielde een groot deel van de molen. Het herstel kwam mede door geldgebrek
helaas niet op gang en in 1963 verdwenen de laatste molenrestanten uit
Buitenpost. Het blijft eeuwig zonde dat de molen niet behouden is gebleven.
Het reisverslag aan Ost Friesland van molenvriend Brunsmann is het laatste
artikel van Utskoat 36. Als eerste deden de heren Brunsmann, Sierkstra,

Cnossen en inspirator van deze tocht Notenboom, de molen van Bunde aan. Na
Bunde vertrok het viertal naar Spetzerfehn, waar de plaatselijke nog in bedrijf
zijnde molen werd bezocht. Destijds werd er nog veevoer gemalen, wat vader en
zoon Steenblock tegenwoordig nog steeds doen. Overigens een ware aanrader
om eens te gaan kijken. Als een van de laatste molens werd de standerdmolen
van Dornum bekeken, helaas was de molen niet geopend. Was dat wel het geval
geweest, dan hadden zij een prachtig bewaarde standerdmolen kunnen zien.
Naast de molen van Wormhout (F), wat mij betreft één van de mooiste
standerdmolens van noordwest Europa. Momenteel staat de molen van Dornum
al jaren zonder gevlucht, ten tijde van de excursie van Brunsmann was dat nog
niet het geval, want hij spreekt over het gevlucht als een samenstelsel van hout
en staal.
Utskoat nummer 36 wordt afgesloten met een advertentie waarin gevraagd
wordt om een redactiewerker. Een aanbieding voor vijf ansichtkaarten van de
Geeuwpoldermolen, Molenliteratuur over de molen van Makkinga en kort
molennieuws over Birdaard, Dronrijp, Augustinusga en Stiens.
Ruurd Jakob Nauta

Molenliteratuur
Jim mutte komme:
ut waait!
Molens en molenaars in Dongeradeel
Een molenaar is afhankelijk van de wind: zonder
wind kan er niet gemalen worden. Dus als het waait,
moet je aan het werk! De Dokkumer molenaar Albert
Willems Banga riep desnoods midden in de nacht
zijn knechten uit bed met de woorden: “Jim mutte
komme: ut waait!”

H

et is een oproep uit een vervlogen tijd die slechts nog in stand gehouden
wordt door herinneringen en monumentale windmolens, die ons handen vol
geld kosten.
Wat is hun waarde en waarom mag het erfgoed uit dit roemruchte verleden, dat
zo typerend is voor de Nederlanden, niet verloren gaan?
Vrijwillig molenaar en oud-bestuurslid van de stichting Monumentenbehoud
Dongeradeel Warner B. Banga schreef dit boek over molens en molenaars in de
gemeente Dongeradeel, vol nieuwe en niet eerder gepubliceerde feiten en foto’s.
Aan dit standaardwerk over molens in de Dongeradelen is tien jaar gewerkt en
het boek wordt uitgegeven door de stichting Historia Doccumensis, zodat het
opnieuw een prachtig boekwerk belooft te worden. Ondermeer over de belasting
op het gemaal, waarover in Friesland nog niet veel gepubliceerd werd, is een

interessant hoofdstuk opgenomen, terwijl van meer dan 75 molens in
Dongeradeel de eigen geschiedenis beschreven wordt vol met bronmateriaal en
anekdotes over de molenaars en hun gezinnen. Verder gebruikt de auteur, die
ook regelmatig in De Utskoat publiceert over molens in Dongeradeel, meer dan
2000 foto’s en historische opnamen, maar ook veel sfeerbeelden uit de wereld
van de molen. Dat zorgt ervoor dat er een boek is verschenen dat uitzonderlijk
rijk is geïllustreerd. In deze Utskoat treft u een losse flyer aan die meer
informatie geeft en waarmee u ook het boek bij voorintekening met hoge korting
kunt aanschaffen. We kunnen u de aanschaf van deze Dongeradeelster
Molenbijbel van harte aanbevelen!

Molens Provincie Friesland 2009
een omvangrijke fotocollectie op dvd
DVD "Molens in Friesland" in de Reeks Molens in de
Provincies Nederland en België. Reeds een 8 tal jaren is
Donald van der Bulcke verslaafd aan zijn molenhobby.
Hij stelde zich daarbij als doel alle molens van
Nederland en België in beeld te brengen op een DVD
om het te kunnen bewaren en er een erfgoedwaarde
aan te geven. Voor Friesland heeft hij beroep moeten
doen op enkele vrijwillige medewerkers fotografen(
Harmannus Noot, Willem Jans, Narco de Vries, Stefan Teeling en Marjolein Noot)
teneinde een volledig beeld te krijgen van alle molens incl. de windmotoren en
rosmolens en restanten. In totaal staan er 1480 foto’s op die over 220 molens
verdeeld zijn. De verkoop van deze DVD's is voor hem louter hobbywerk. Hij
wilde al die foto's niet alleen voor zichzelf houden maar deze ook ter beschikking
stellen van belangstellenden Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij
de maker Sint-Jansstraat 34, 8840 Staden België. De kosten bedragen € 10,incl. verzending.Bank België: 860-0039200-91. Bank Europa: IBAN BE23 8600
0392 0091 BIC code: SPAABE22

MOLENS,
Routes,
achtergronden

historie

en

Onlangs verscheen een bundel fietsroutes langs molens.
De ANWB heeft ervoor gezorgd dat in een behoefte werd
voorzien. Het is al weer jaren geleden dat De Hollandsche
Molen autoroutes in boekvorm het licht liet zien.
Aangezien het fietsen in deze tijd een favoriete, sportieve
bezigheid van velen is, lag het voor de hand om ook de
molens eens langs aantrekkelijke, toeristische routes in
een fietsgids samen te brengen. Het werd Molens, routes,
historie
en
achtergronden,
een
gids
met
20
molenfietsroutes die 128 bladzijden telt en mooi is
vormgegeven met veel foto’s. Het boek heeft negen
hoofdstukken
en
in
elk
hoofdstuk
wordt
achtergrondinformatie verstrekt over een bepaald
molentype. De Fietsgids Molens is te bestellen bij de
ANWB en bij De Hollandsche Mole. Zonder lid te zijn van
een van beide partijen komt de prijs op ongeveer 15 euro
per stuk. Zie www.molens.nl of www.anwb.nl.

Holland Heritage brengt Holland op z’n allermooist bij u in de huiskamer

Levende Molens van Holland
Op 5 november vond in de molenkamer van de korenmolen te Soest de
première plaats van de door Menno Mennes gefilmde special Levende
molens van Holland. Als geen ander is Menno Mennes erin geslaagd de
schoonheid van ons land in beelden te vangen, levende landschappen
met malende molens die je bij blijven. De alom aanwezige schoonheid
van de molen, het monument dat zo’n grote indruk op de filmer heeft
gemaakt, leidde ertoe dat hij de wiekendragers in zijn hart heeft
gesloten.

Z

ijn jarenlange ervaring als filmer van documentaires voor film en tv staat
garant voor succes. Hij weet de kijker vanaf het eerste moment te boeien
met zijn beelden die zo prachtig zijn dat je je soms afvraagt of dit wel echt
bestaat. Met andere woorden: gaan we in ons gejaagde leventje vaak niet al te
snel voorbij aan de schoonheden die ons omringen? Kijken we nog wel bewust
naar het landschap om ons heen of zijn we dat aan het verleren? Menno Mennes
legt de pracht en praal van ons land met zijn camera vast op een manier die je
doet beseffen dat je apentrots mag zijn op de schitterende molens die we hier in
onze lage landen nog kunnen aantreffen. Alle provincies heeft hij opgezocht en
overal trof hij enthousiaste molenaars die hem hun molen op z’n mooist
presenteerden: malend! Want molens moeten malen. Dat is ook het credo van
Menno Mennes. Het zijn levende monumenten die zoveel toevoegen aan de
charme van het landschap dat ze een ware schatkamer vormen voor de reeks
Levende Molens van Holland. En onder Holland verstaat Menno nadrukkelijk
Nederland, maar hij gebruikt het handelsmerk Holland dat staat voor molens,
tulpen, kaas en klompen nadrukkelijk, omdat je Nederland meer associeert met
nijverheid en handel.
Menno Mennes heeft oog voor die molenschoonheid zoals de oude meesters dat
hadden toen zij met hun penseel de molenlandschappen aan het schilderslinnen
toevertrouwden. Haarfijn registreert hij de sfeer van een malende molen, de ene
keer op een nazomeravond en op een andere keer tijdens winterse
schaatstochten langs molens in de witte maagdelijke polder. En steeds worden
die beelden ondersteund door prachtige muziek die je bijna doet zwijmelen. Het
wordt allemaal zo ongecompliceerd gepresenteerd dat het bekijken van de
filmbeelden je helemaal tot rust brengen. Je hoeft nergens bij na te denken, het
is alleen maar genieten op een ontspannen manier. Wel krijg je achteraf het

gevoel dat je leeft in een land met ongekende pareltjes die de strijd voor
behoud, zeker in malende staat, voor de volle honderd procent waard zijn. Het is
Menno Mennes z’n kwaliteit als filmer dat hij je de ogen opent voor deze
schoonheid en onwillekeurig vraag je je dan af waarom je deze beelden bijna
nooit op tv te zien krijgt.
Holland Heritage maakt dat echter mogelijk met de presentatie van een
schitterende dvd die iedereen gezien zou moeten hebben. De dvd voegt iets toe
aan een bijna niet meer herkende waarheid. Zo van: dit mag nooit meer verloren
gaan, dit is zó mooi, zó waardevol. Dat we dit niet eerder zagen. De realiteit van
dit bewustwordingsproces is de kracht van de beelden die ons
voorgeschoteld werden. Menno Mennes heeft opnieuw
een monument van een film geschoten met nú in de
hoofdrol de malende molen. Zó wil je je Holland
herinneren. Het filmproduct is daarmee een topper
voor toeristen, een machtige memoire voor
emigranten en een must voor de molenvriend(in) en
als hij/zij dat nog niet was dan zal de vonk
ongetwijfeld zijn overgeslagen. De film roept, nee
schreeuwt om een vervolg en dat zal er vast van
komen, want Menno Mennes is helemaal in de
ban van de molen. Het meest authentieke
monument dat we hebben verdient de koestering
van velen. Dat deze film daaraan zijn steentje
mag bijdragen. Menno Mennes is u voorgegaan.
Gerben D. Wijnja
Op de film zijn niet alleen de mooiste molengroepen vertegenwoordigd, maar per
provincie is een keuze gemaakt. Voor Fryslân viel die op de Babuurstermolen bij
Tjerkwerd, De Hond te Paesens (met dank aan wijlen molenaar Teeuwisse wiens naam
hiermee voor eeuwig verbonden zal zijn aan deze mooie koren- en pelmolen), De
Zwaluw in Burdaard, en op De Rat te IJlst waarvan we een zeer uitgebreide
filmimpressie van het zagen kunnen bewonderen. De dvd is Nederlands en Engels
gesproken. Tevens is dit beeldproduct desgewenst ondertiteld voor doven en
slechthorenden. De dvd is regiovrij en wereldwijd afspeelbaar. Ondertiteling is
mogelijk in het Duits, Frans, Italiaans, Spaans,
Russisch, Chinees, Japans en Koreaans. Dit alles is in
het menu instelbaar. De dvd heeft het beeldformaat
16:9 en de speelduur bedraagt ongeveer 60 minuten.
De documentaire heeft als extra enkele filmtrailers
van bloemencorso’s, oude vissersdorpen en
veerpontjes. U kunt deze oogstrelende dvd
bestellen via de site www.hollandheritage.nl of
schriftelijk bij Holland Heritage, Beijemansweg 7,
1251 PE Laren (tel. 035-5387272). Ook op onze site
van De Utskoat is de dvd te bestellen.
De prijs bedraagt slechts € 14,95 exc. verzendkosten.
Molenaars die hem willen verkopen op de molen kunnen
contact opnemen met Anton Rake, Sales & Public Relations
antonrake@hollandheritage.tv

Molen De Hond te Paesens op de Nationale Molendag in 2008

Nieuwe ansicht uitgegeven
Van de Grevens- of Deelsmolen bij Vegelinsoord
is door de Stichting Levende Molens een nieuwe
kleurenansicht uitgegeven.
De in 1859/60 gebouwde molen is de laatst
overgebleven authentieke veenpoldermolen,
met inpandige molenaarswoning. Met een vlucht
van 22,50 meter bemaalde hij de
Haskerveenpolder. Thans is er een
rondmaalcircuit zodat de molen nog volop in
actie is. De prachtige foto (links) is in de zomer
van 2009 gemaakt door Popke Timmermans uit
Heerenveen.
De ansicht is bij de molen te koop voor € 0,50.
Een reden te meer om deze fraaie molen eens
te bezoeken.
Hieronder een oud winters gezicht op de
korenmolen van Sumar. De molen had toen nog
zelfzwichting op één roede.
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