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VAn de redactie
En dan is er bijna al weer een jaar voorbij. En wederom kunnen we constateren dat
er op molengebied heel wat is bereikt. Terugblikken kan dan ook met een gevoel
van tevredenheid. Blij verrast werden we dit jaar met het herstel van De Rietvink
bij Nijetrijne en onlangs werd aan het koord van welbehagen nog een kersverse
molenrenaissance geregen: De Sweachmermole bij Langweer. U kunt er in dit
nummer uitgebreid over lezen. De Friese Molendag was eveneens een succes. Ook
daarover meer. Verrassend was ook de publicatie van een tweetal molenboeken dit
jaar: monografieën die met stip hoog op de lijst van kenners staan: opnieuw
noemen we dan De Rietvink, de molen die ten dode stond opgeschreven maar
gered werd. De neerslag daarvan is een juweeltje! En de dikke molenbijbel over de
molens van de Dongeradelen is ook al zo‟n verrassing. Onwillekeurig denk je dan:
wat laat ons dit jaar nog meer verrassen? We denken het te weten: de publicatie
van Molinologie over de Friese windmotoren, een absolute must voor de
liefhebbers. Ook daarover berichten we in dit eindejaarsnummer. En omdat deze
Utskoat in de laatste maand van het jaar verschijnt maken we van de gelegenheid
gebruik u allen fijne feestdagen toe te wensen en voor 2011 alles wat wenselijk is.
En dat kunnen we gebruiken, want 2010 was dan wel een jubileumjaar voor DFM,
2011 zal ook weer heel wat van de vrijwilligers vragen. Alvast succes daarbij.
De redactie
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Bij de foto’s op de cover:
De Sweachmermole is weer een pronkstuk aan de Langweerden Wielen. De
eigenaar heeft de molen volledig laten restaureren waarbij zelfs het koppel
maalstenen in ere werd hersteld. Voorop de molen in volle glorie en achterop
molenaar Cees Notenboom die hier in Langweer bezig is met het malen van
tarwe. Als vrijwillig molenaar is hier aangesteld Theun Vellinga, de voorzitter
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

Efkes byprate troch “De Fryske Mole”
Restauraties
De restauratie van de Olifant zal dit jaar gereed zijn en
voor de Wijnsermolen is uitstel gevraagd en gekregen
tot 1-6-2011. De reden is de late levering van de roede
en het natte weer, waardoor de molen onbereikbaar is. Het werk aan de
Jansmolen is gestart en kan voorlopig grotendeels in de werkplaats worden
uitgevoerd.
Het bestek voor de Victor is klaar en er zullen een aantal molenbouwers worden
uitgenodigd om een offerte te leveren. De rijks- en provinciale bijdrage zijn
verkregen en voor de ontbrekende 15% van de kosten zal een aantal fondsen
voor een bijdrage worden benaderd.
Vanaf 2006 zijn 14 (deel) restauraties uitgevoerd, waardoor de staat van onze
molens belangrijk is verbeterd.
Onderhoud
De Monumentenwacht is bezig met het opnemen van de onderhoudsstaat van de
niet gerestaureerde molens. Op basis van deze opname zal een Periodiek
Instandhoudings Plan ( PIP) worden gemaakt voor de periode 2013-2018.
Op 1-1-2011 gaat het vernieuwde en vereenvoudigde Brim ( Besluit
rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) in werking. Een belangrijke
verandering is de verhoging van de subsidiabele kosten van € 50.000,- tot €
100.000,- / molen/ zes jaar; rijkssubsidie 60%. De verhoging van de
subsidiabele kosten is een prima zaak, maar levert ons wel de zorg op of de
provincie ( 15%) en de gemeenten (25%) hun bijdragen ook willen verhogen.
Een voordeel is, dat onze molens er goed bijstaan door de genoemde
restauraties en het in de huidige PIP periode intensief uitgevoerd onderhoud.
Een andere zorg zijn de kosten van de brandverzekering voor de molens. Deze
komen voor eigen rekening en zijn door DFM niet op te brengen. We zijn met
andere molenorganisaties in overleg om te proberen om de kosten in de Brim
onder te brengen. Een alternatief zou kunnen zijn om de molens niet te
verzekeren en mocht een molen afbranden c.q. brandschade hebben hiervoor
een soort restauratie regeling te hebben, waarbij het Rijk 70% en de provincie
15% van de kosten betalen. De resterende 15% zou van diverse fondsen moeten
komen.
Jubileum
Op 28-12-2010 bestaat DFM 40 jaar. We willen dit heuglijke feit op vrijdag 17
december 2010 vieren met een symposium, waar de wijziging van het (rijks)
molenbeleid centraal staat. De heer Van ‟t Veen, directeur RCE, gedeputeerde
mevr. De Vries, burgemeester Bilker en de heer L. Endedijk, directeur van de
Hollandsche Molen zullen hier hun visie over geven. Dit symposium wordt in de
molen “de Korenaar” te Sexbierum gehouden en begint om 13.30 uur.
P.R.
Allereerst lijkt het me goed om mezelf kort even voor te stellen, uiteraard als PR
medewerker voor het bestuur maar daaruit voortvloeiend tevens als nieuw
redactielid van De Utskoat.

Mijn naam is dus Cees Foppele, ik ben 53 jaar en ik woon sinds 2001 samen met
mijn gezin in Franeker. Daar heb ik min of meer bij toeval kennis gemaakt met
Durk Piersma, leermeester op de Schalsumer molen die mij op inspirerende wijze
de beginselen van het molenaarschap heeft bijgebracht. Durk heeft zich voor mij
intensief ingezet om het destijds onmogelijk geachte: molenaar worden op “de
Achlumer” te verwezenlijken. Daar ben ik dus sinds de start van de restauratie
officieel aangesteld als molenaar en heb daarmee een lang gekoesterde wens in
vervulling zien gaan.
Dit is ook reden geweest om weliswaar met enige aarzeling i.v.m. de tijdsdruk
die we allemaal wel kennen, toch van harte mee te willen werken aan het verder
uitbouwen van het PR beleid van het bestuur van de stichting. Feit dat je van een
moleneigenaar als De Fryske Mole het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en
op alle fronten de medewerking hebt gekregen om daar in relatief grote
zelfstandigheid een werkelijk prachtig monument te mogen beheren en
onderhouden zijn daarbij doorslaggevend geweest om hieraan mee te willen
werken.
De komende tijd zal ongetwijfeld opgeslokt gaan worden door alle PR activiteiten
rondom het 40 jarig jubileum en het ondersteunen van het bestuur bij het
uitkristalliseren van het PR beleid.
Wat dit laatste betreft heb ik dan weer een beetje de wind mee want juist het 40
jarig jubileum van Stichting De Fryske Mole is door het bestuur aangegrepen om
discussie te voeren over een belangrijk onderdeel van de kerntaken. Dat vraagt
moed, kan tegenstelling oproepen maar zal ongetwijfeld leiden tot een betere
afstemming met onze afgeleide publieke taak: “Het molenbehoud en beheer in
de ruimste zin des woords”…. spannend dus en ik kijk er naar uit; anderzijds…
molens draaien het best op een straffe tegenwind!
Tot slot
Voor een aantal molens in de provincie hebben we nog steeds molenaars nodig;
neem bij belangstelling a.u.b. contact op met de secretaris Pieter Kooistra.
Wij willen graag meer donateurs hebben en vragen u om mensen in uw
omgeving of bezoekers aan de molen hiervoor warm te maken. Een idee: geef
iemand als verjaardagscadeau het donateurschap en daarmee een jaar lang De
Utskoat. Ook sponsors zijn zeer welkom; zij krijgen als tegenprestatie een
vermelding op onze website. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze
penningmeester Henk Hoogeveen.
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.
Namens het bestuur,
Cees Foppele, P.R. medewerker
www.defryskemole.nl

Toespraak najaarsvergadering Gild Fryske Mounders
Beetsterzwaag / Poppenwier, 5 november 2010
Beste aanwezigen,
Het Gild Fryske Mounders bestaat in 2010 35 jaar en is nu al weer 7½
jaar actief in haar huidige vorm. Een goed moment om eens terug te blikken en
vooruit te zien.
Eind 2002 besloot de ledenvergadering om als Gild Fryske Mounders (GFM) op
eigen kracht verder te gaan. Feitelijk begonnen we met een schone lei. Echter
wel leunend op de goede ervaring die het GFM sinds 1975 heeft opgebouwd. De
leermeesters zijn de ruggengraat van de vereniging. Zij dragen kennis en kunde
over om een historische windmolen te kunnen bedienen.
Publiciteit
Wervingsacties in 2005 en 2007 hebben direct en indirect veel nieuwe leerlingmolenaars opgeleverd. Grote kracht is het toegankelijke karakter en de platte
organisatiestructuur van het GFM. De leermeesters en alle overige leden zijn de
ambassadeurs van de vereniging. Het GFM is beter zichtbaar geworden voor de
potentiële leerling en voor het publiek. De media zijn uiteraard een belangrijk
communicatiemiddel. Het maatschappelijke belang van het molenbehoud en het
vele gemeenschapsgeld dat daarin wordt gestoken rechtvaardigt dit ook.
Opleiding en examen
Sommige zaken moeten op papier worden geregeld, maar dat is geen doel op
zich. Belangrijk was de snelle invoering van onze nieuwe exameneisen per 1 april
2006. De aanvang van de opleiding tot het moment van het examen is beter
gestructureerd door de invoering van niveau 1, 2 en 3. Een ieder kan binnen dit
traject zijn eigen accenten leggen.
Ons stage- en examenmodel bewijst haar waarde. De vakkundige en
persoongerichte inzet van onze leermeesters en gecommitteerden zorgt voor
voldoende „checks and balances„.
Veiligheid
Molenaar worden is een kwestie van ervaring opdoen. Veiligheid is hierbij geen
aparte paragraaf, of iets waarop hedendaagse Arbo-deskundigen het alleenrecht
hebben. Het veilig omgaan met de molen en idem ontvangen van bezoekers is in
elke handeling verweven. Het is een attitude. Vergelijking met bergwandelen: de
Alpen voldoen ook niet aan het Bouwbesluit. Je leert het molenaarschap niet
door vastomlijnde procedures braaf op te volgen. Dat is een groot verschil ten
opzichte van moderne processen, waarbij protocollen en daarbij behorende
formulieren met paraafvakjes voor wie wat op welk (voorgeschreven) moment
moet doen of heeft gedaan, de baas lijken te zijn. Nee op de draaiende of
malende molen moet de molenaar elke situatie zelfstandig de baas te zijn!
Geslaagden
Hoogtepunten vormen de topjaren 2006 en het toepasselijke Jaar van de Molens
2007 met respectievelijk 12 en 19 geslaagden. Mooi is de gevarieerde
leeftijdsopbouw: gepensioneerd, middelbare leeftijd en zeer jeugdig. We gaan
hierin een volgende stap zetten met het jeugdlidmaatschap en de instelling van
een jeugdcommissie. Want de tijd staat niet stil!

Aan onze overige activiteiten doen veel leden mee. Denk aan de
ledenvergaderingen, de busexcursies en avondexcursies.
Het naar buiten gericht zijn en het ambassadeurschap als molenaar vereist
presentatietalent. De diploma-uitreikingen van de laatste jaren zijn een uiting
van dit nieuwe elan.
Onafhankelijk en niet in geld uit te drukken
Onze vereniging wordt gedragen door de leden en functioneert zonder externe
financiering. In deze onrustige tijden in subsidieland is dat heel wat waard!
Bedenk trouwens eens wat onze activiteiten in euro‟s waard zijn voor het
molenbehoud……
Het GFM staat dankzij de inzet van alle leden goed op de kaart. We zijn een
lerende en doelgerichte organisatie. We behouden wat goed is en werken
tegelijkertijd aan de toekomst.
Herzien molenbeleid
De actuele ontwikkelingen binnen het molenbehoud zullen invloed hebben op het
molenaarschap. Net als ik in 2007 heb gedaan, volgt hierna daarom een
uiteenzetting die breder is dan het GFM-beleid. Het GFM gaat immers primair
over onze opleiding voor beginnende molenaars, welke staat als een huis.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert volgend jaar herzien
molenbeleid in. Meer dan voorheen zal de monumentwaarde het uitgangspunt
zijn. Ondanks verschillende inzichten, onderstrepen velen van ons het belang van
het conserveren van historisch materiaal. Er ging tot nu toe op zijn zachtst
gezegd wel eens iets mis. Vaak was sprake van „molenprojecten realiseren‟ in
plaats van monumentenzorg.
Papier alleen niet voldoende
Komt het allemaal vanzelf goed als het straks beleidsmatig mooi op papier staat?
Nee, er is een integrale beheersstructuur nodig. Er moeten naast molenaars
voldoende gekwalificeerde molenbeheerders voor de toekomst worden
verkregen. Daar zou de RCE als kennisinstituut een opleiding voor kunnen
faciliteren.

Integraal opleidings- en begeleidings-model
beheerders in Nederland (FT, 1999)
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Molens hebben vanwege hun bouwaard permanente zorg nodig. Ad hoc ingrepen
en ad hoc adviezen dienen te worden vermeden. Je leert namelijk pas na lange
tijd de cultuur- en bouwhistorische waarden van een specifieke molen
(her)kennen. Naast de discussie over het molenbehoud zelf, speelt mee dat het
steeds moeilijker is/wordt om mensen te vinden die zich langdurig en diepgaand
met een onderwerp bezig willen houden.
Stil de tijd
In haar boek “Stil de Tijd” geeft Joke Hermsen een pleidooi voor een langzame
toekomst. Tegen de huidige tijdgeest in verkent Hermsen het belang van rust,
vertraging, verveling, aandacht en wachten. Ervaringen die sinds de Oudheid als
de belangrijkste voorwaarden voor de creativiteit en het denken beschouwd
werden, maar in het huidige tijdsgewricht op weinig waardering hoeven te
rekenen. Hermsen schrijft dat het creatieve proces te maken heeft met
onteigening. Niet betreffende materiële zaken, maar om een oorspronkelijke kijk
op zaken te verwerven:
“Creativiteit gaat altijd gepaard met onteigening, dat wil zeggen met de
herziening van alle waarheden en gewoonten die zich tot dat ogenblik als
zaligmakend hebben laten gelden. [….] Daarom moeten alle vaststaande
waarden en inzichten opnieuw ontmanteld en in die zin onteigend worden,
inclusief de overtuigingen van de kunstenaar zelf. Want deze creatieve
onteigening vindt alleen plaats „in een mens die zijn eenzaamheid aanvaardt‟ en
een creatieve opstelling tegenover zichzelf en het leven aanneemt.”

De kunstenaar schept dingen die er nog niet zijn. Het in stand houden van een
monument is ook een kunst. Het (laten) uitvoeren van goede restauraties en
onderhoud vereist dikwijls het vermogen om kenmerken te ontdekken die je nog
niet kent. Je gaat die pas zien als je verbanden kunt leggen. Dat is ook
creativiteit! Juist daar ging het tot nu toe mis. De molenbescherming dacht
vooral vanuit wat ze al wel kende en dacht dat ze daarmee alles wist. Dit
resulteerde in meer van het zelfde, degeneratie en het vervallen in oubollige
clichés.
Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is om deze bijna vicieuze cirkel te
doorbreken. Het zijn vaak financiële en bestuurlijke belangen die de praktijk
bepalen. Deze zijn niet creatief-inhoudelijk maar procedureel van aard. Daarom
is een inhoudelijke basis hoognodig! Vooral nu commerciële bureaus met andere
belangen zich met molens zijn gaan bemoeien. Zij zijn niet verantwoordelijk voor
het langdurige beheer van een molen. Ze hebben evenmin de benodigde tijd of
interesse om het specifieke monument te leren kennen. Het is als molenaar
belangrijk om te weten hoe de hazen (kunnen) lopen.
Naar permanent beheer met de daarvoor benodigde kennis
Subsidiegeld dat nu opgaat aan ondoorzichtige ad hoc adviezen kan effectiever
worden besteed aan (semi-) professionele versterking van de permanente
beheersorganisatie. Maar eveneens aan verhoging van de uurtarieven van
molenrestaurateurs. Door het verdwijnen van het ambacht in de normale bouw
zijn in de nabije toekomst professionele restaurateurs nodig van nog hoger
niveau. Voor de huidige subsidiabele uurtarieven die de RCE hanteert, krijg je in
de normale bouw, ondanks de crisis, amper een sloper aan het werk, laat staan
een timmerman.
De invoering van gekwalificeerde en permanente molenbeheerders/conservatoren is een voorwaarde voor hoogwaardig molenbeheer in de toekomst.
Samen met de molenaars geven zij het molenbehoud op objectniveau continu
vorm. Zij krijgen en nemen de tijd om een molen te doorgronden alvorens een
nodige restauratie te initiëren. Als het gaat over de vraag hoe om te gaan met
een molen, hebben andere spelers hooguit de rol van terreinknecht. Een goede
molenbeheerder heeft in combinatie met een goede molenrestaurateur geen
adviseur nodig! Wie dat kan en wil, kan uitgroeien tot conservator. Een betere
beheersstructuur verrijkt het molenaarsschap.
Derhalve terug naar het GFM. Wij hebben een toekomstgerichte positie:
Het GFM hecht(te) altijd al veel belang aan molenaars en molenbeheerders die
voor lange termijn verantwoordelijk zijn voor dezelfde molen(s).
Wij staan zonder tussenlagen direct naast de (Friese) molens, met aandacht voor
de in ons geval specifieke Friese molencultuur.
Coöperatief gedrag gaat bij ons voor sprinkhaangedrag.
Lange termijn belang voor korte termijn belang.
Wij vinden het van belang dat het molenbehoud breed gedragen wordt; ook
inhoudelijk als erfgoed.
Gastheerschap is een belangrijk onderdeel van het herziene RCE-beleid. Wij
richtten ons altijd al op onze publieksfunctie.
Met twee prachtige voorbeelden, waar bovenstaand toekomstbeeld spontaan al
werkelijkheid is geworden, en tevens uiterst noodzakelijk blijkt te zijn, sluit ik af.
Het betreft twee molens die thans in restauratie zijn en waarbij de invloed vanuit
de externe monumentenwereld onvoldoende en/of diffuus bleek. Twee GFM leden
gaven de historisch juiste benadering aan en onteigenden de nonchalante
houding van „we weten het allemaal al‟.

De Wijnsermolen heeft in de eerste helft van de 20ste eeuw een aantal
verbeteringen
ondergaan.
In die tijd gold voor veel
andere
molens
sloop,
vervanging
door
een
windmotor of de ombouw
tot motorgemaal […….].
De Wijnsermolen kreeg een
Dekkergevlucht. Daarnaast
zijn onder meer bronzen
schalen in de lagers van de
bovenas gemaakt, is de
schroefbak
in
beton
uitgevoerd
en
is
een
Dekker-lager onder de hals
van de schroef gemaakt:
Deze geschiedenis is in de
afgelopen jaren minutieus uitgezocht door Jippe Braaksma, die deze molen onder
zijn hoede heeft. Hij heeft oorspronkelijk archiefonderzoek uitgevoerd, zonder
klakkeloos uit te gaan van wat hij al wist. Met de vergaarde kennis werd Jippe
duidelijk dat het Dekker-lager zeer kenmerkend is voor de geschiedenis van deze
molen en hoe dan ook op de huidige positie behouden moet worden. Dat gebeurt
nu ook dankzij Jippe‟s onderzoek en standpunt. Dat was anders niet gebeurd.
Jippe heeft veel meer uitgezocht wat van waarde is. Het gaat te ver om nu alles
op te noemen. Dit is een voorbeeldige prestatie! Zonder deze inbreng was deze
molen verarmd in plaats van geconserveerd.
De Grote Molen in Broeksterwoude was tot in de zeventiger jaren van de
vorige eeuw uitgerust met
zelfzwichting.
De
molen
heeft
Potroeden
welke
speciaal voor zelfzwichting
zijn gemaakt. Deze zijn in
1902 gestoken. De roeden
bevatten slechts de helft
van het normale aantal
heklatgaten.
Bij
het
Oudhollands gevlucht, dat
er tot de huidige restauratie
op zat, staken de heklatten
slechts om en om door de
roeden. Rolf Dijkema heeft
deze molen onder zijn
hoede. Hij heeft voorafgaand aan de huidige ingreep het restauratieuitgangspunt geponeerd, dat de bestaande roeden vanwege hun historische
waarde behouden moeten blijven en dat de zelfzwichting wordt teruggebracht.
Dit gebeurt nu ook. Ook dit is een voorbeeldige prestatie.
De intentie van allerlei certificaten en oorkondes is met het herziene molenbeleid
behoorlijk achterhaald. Daarom geef ik Jippe en Rolf als welgemeende blijk van
waardering en met een knipoog een zak snoepgoed.
ir. Frank Terpstra, Voorzitter Gild Fryske Mounders

Najaarsvergadering november 2010
Aan de rondrijdende en geparkeerde auto’s is het al te zien: de
najaarsvergadering van het GFM wordt goed bezocht. En ja, in de zaal
zijn links en rechts de plaatsen al weer ingenomen. Oude getrouwen en
een flink aantal jongere gezichten.
Zoals meestal verloopt de vergadering soepel langs het verslag van de vorige
keer, de ingekomen stukken en de begroting van de penningmeester. De
voorgestelde bestuursmutatie die Frits Bloem en Johan Rozenga achter de tafel
brengt is in een ogenblik gebeurd. Deze avond worden weer twee nieuwgeslaagden gepresenteerd: Sytse Faber, die bij Simon Jellema zijn opleiding
volgde wordt toegesproken door leermeester Kees Nooteboom, en Piet
Meinderts, die door Jaap Tiedema is ingewijd in de geheimen van de molen.
Beiden maken van de gelegenheid gebruik om vanachter het spreekgestoelte
hun leermeesters te bedanken. Jan Bergstra en Hans de Vries, de grote
voormannen van de Windmotor, dragen de fakkel over aan ….. Voorzitter Frank
Terpstra sluit het formele gedeelte voor de pauze af, gedeeltelijk als voorzitter,
gedeeltelijk als Frank, door ons nogmaals te waarschuwen voor de
ontwikkelingen waarbij met name managers besluiten over behoud en
restauratie van onze molens. In de lange jaren dat molenaars op hun molen
rondlopen ontdekken zij immers steeds meer van wat er karakteristiek is voor
juist hún molen, welke oplossingen molenmakers en molenaars juist in hun
molen over de vele jaren van zijn bestaan hebben gevonden voor bestaande
problemen. Juist die eigenaardigheden zijn immers de moeite van het behouden
waard. Wees dus creatief, kijk goed rond en denk niet vanzelfsprekend mee in de
standaard- oplossingen die zo makkelijk worden voorgesteld. Dat maakt molens
tot eenheidsworst.
Na de pauze spreekt Walter
van den Branden ons toe.
Walter
is
historicus
en
conservator
van
het
provinciaal
molencentrum
MOLA
van
de
Belgische
provincie Oost Vlaanderen.
Een ook voor België uniek
centrum dat vanuit het hele
land en ook Nederland met
vragen wordt benaderd. Het is
een informatiecentrum met
sterke tentoonstellingen en
een
centrum
voor
molenbehoud en -onderhoud.
Medewerkers zijn zelf actief als
molenaar op een vijftal molens in de omgeving. Zij weten dus waarover ze het
hebben. Zij hebben als opdracht de historische, technische, landschappelijke,
maatschappelijke, culturele en sociale aspecten van molens onder de aandacht
van het publiek te brengen. En zo hebben zij ook aandacht voor de symbolische
betekenis van de molen, het onderwerp van zijn praatje.
Eeuwen lang nam de molen een zeer centrale en vanzelfsprekende plaats in in
het dagelijkse sociale leven, veel meer dan wij ons vandaag de dag kunnen

voorstellen. De molen was vervlochten met die dagelijkse cultuur. Daardoor kon
hij heel makkelijk als symbool en als metafoor gebruikt worden in een wereld
waarin maar weinig mensen het lezen machtig waren. Walter laat dit zien aan de
hand van een reeks schilderijen, tekeningen en beelden van honderden jaren
geleden.
De vele ongeletterden uit de vorige eeuwen konden in deze voorstellingen
makkelijk de moraal en wijsheden lezen. Zo toont Walter dat de molen symbool
was voor o.a. nijverheid en gezond verstand, voor nuchterheid, dat de molen de
verbondenheid tussen hemel en aarde aangaf. Dat de molen het symbool was
van het leven: in de oude-wijven-molen kon je jouw oude vrouw inleveren die
dan werd omgemalen tot een jonge deerne. Zoals vrouwen hun oude man
konden inleveren „bij den alambiek‟, waar in de distilleerkolf van hun oude man
een frisse jonge vent werd gestookt.
Het zeer bekende schilderij van Ruijsdael, met de molen van Wijk bij Duurstede,
is niet gewoon een schilderij van de plaats Wijk bij Duurstede (1670). Die molen
stond daar waarschijnlijk niet, de rivier kent ook niet zo‟n verloop. De molen
staat hier als symbool van nijverheid, de lichtval achterin het schilderij, verwijst
naar de verte, naar waar onze provinciën toen hun geld verdienden met de OostIndische Compagnie. Het schilderij wil ons vastleggen als een land van ijverige,
degelijke, hardwerkende mensen.
Een prachtig en boeiend verhaal van Walter dat ook voor ons als molenaars de
molen opnieuw een plaats geeft en tegelijk duidelijk maakt hoe erg de tijden
veranderd zijn, zo erg, dat wij, zelfs als molenaars, in schilderijen die
symbolische functie van de molen niet (meer) herkennen. Walter sloot af met
een vrolijk lied over de jonge molenaar die een lief meisje naar zijn molen
toezingt. Door zijn „malen‟ is er negen maanden later een vrolijk kindje in de
molen. Ik zou zeggen: op naar Wachtebeke in België.
Tekst: Geurt v.d. Weg
Foto: Popke Timmermans

Sweachmermole parel aan de Langweerderwielen

Sommige openingshandelingen bij molenrestauraties zijn heel
gewoon en eenvoudig, andere zijn stijlvol, rijk van catering
voorzien en met bekende sprekers. Of die verschillen tussen
gewoon
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veroorzaakt
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tegenwoordig een gewone molenaar in een eigenaarstichting
voorzitter kan worden en er ook nog stichtingen zijn, waar de
voorvaderen van de huidige voorzitter het heerlijke molenrecht
uitoefenden, is een vraag, die we onbeantwoord laten.
In ieder geval ontving de werkgroep Friesemolendagen een kaart met een heel
mooie foto van de Sweachmermolen op de voorkant met een tekst in prachtige
Edwardian Script-letters:

Uitnodiging en Programma .

Het betrof de uitnodiging voor de openingshandeling van de Langweerder Molen
na de restauratie, die verricht zou worden door niemand anders dan oud-minister
Ronald Plasterk. De uitnodiging op de fraai uitgevoerde kaart werd gedaan door
de voorzitter van de Stichting Jhr.mr.T.A.J. van Eysinga.
De redactie van De Utskoat had de kaart niet gekregen, maar een afvaardiging
van de werkgroep en van de redactie in één persoon was de oplossing om toch
aanwezig te kunnen zijn.

De opening: gewoon en eenvoudig of stijlvol en rijk.
Veel openingshandelingen worden op feestelijke wijze verricht. De samenkomst
is dan in het dorpshuis, de toespraak geschiedt door de voorzitter of in het
gunstigste geval door een burgemeester en het drankje en hapje zijn bij de
plaatselijke supermarkt ingekocht.
In Langweer gaat dat anders. Niemand anders dan prof.dr. R.H.A. Plasterk, oudminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en thans lid der Tweede
Kamer der Staten Generaal, was uitgenodigd voor het verrichten van de
openingshandeling. De ontvangst van de gasten geschiedde in de prachtige voor
lezing en concert geschikte ontvangstruimte van en in de boerderij van de familie
Detmar, even voorbij de molen direct aan de Langweerder Wielen gelegen. De
catering was professioneel, zowel in de boerderij als later bij de molen. Ook de
overigens vriendelijke, prettige sfeer bij de molen had de geur van cultuur en
stijl. Of de voorzitter ook het schitterende najaarsweer met een rustige
oostenwind geregeld had, blijft in de wolken te lezen. Zelf schreef hij zich deze
competentie waarschijnlijk wel toe, maar dan met een kwinkslag.
Sommige molenaars, die alleen komen voor het zien draaien van de vijzel of het
maalkoppel vinden dat ongetwijfeld maar „pommeranten‟-gedoe. Andere
cultuurliefhebbers daarentegen ervaren een stijlvolle opening als behorend bij
het belang van het conserveren van de monumentale status van de molen.

Gewoon of deftig, deze tegenstelling ligt wellicht verborgen in de
maatschappelijke verhoudingen uit het verleden, maar je kunt de wolken ook
verkeerd lezen.
De gewone, eenvoudige molenaar was vroeger arm als een kerkrat, het dagelijks
sappelen voor een boterham drukte hem in nederigheid en afhankelijkheid.
Daarbij paste eenvoud en gewoonheid.

De moleneigenaar, behorend tot de lokale landadel, bouwde vroeger een molen
om zijn „heer‟-lijk recht uit te oefenen. In het geval van de Sweachmer Mole was
dat jonkheer Frans Julius Johan van Eysinga (op de foto op de vorige pagina),
een voorvader van de huidige voorzitter, die in 1782 in opdracht van de grietman
de molen liet bouwen. De boeren in de omgeving waren verplicht hun rogge bij
zo‟n heer te laten malen. Zo‟n 10% van de omzet was de pacht, die zij hem
moesten betalen. De heer had nu eenmaal veel inkomsten nodig om zijn
levensstijl, zijn bestuurlijke activiteiten en zijn stins te bekostigen, kortom om
heer te zijn.
De verschillen, die er vroeger waren, zijn er nu natuurlijk niet meer, het verschil
in het karakter van de opening is er misschien nog een overblijfsel van, maar
kan ook in de fantasie van de schrijver dezes hebben postgevat.
Op de zijn bekende humoristische en lichtvoetige wijze opende Tjalling van
Eysinga de middag. Het was bestuurlijk geen zware klus geweest, alles was van
een leien dakje gelopen, veel fondsen waren aangeschreven en hadden positief
beschikt. En Fryslân heeft wat van die fondsen. Een sterke zet van de stichting
was de eigen bijdrage van 20% van de totale investeringen, zo „n 4 ½ ton euro.
Eén vijfde van dat geld was aanwezig, doordat er een vakantiehuisje in de molen
zit, dat goed verhuurd wordt. Af en toe kreeg een bekende, een bestuurder of
een instelling hard onder uit de zak, maar dat deed hij met jonkheerlijke charme,
zodat de middag heel plezierig bleef. In het bestuur zitten overigens steeds
nazaten van oude bestuurders.
Overigens hebben de Van Eysinga‟s wat met molens. Tjalling is bevriend met Leo
Endedijk van de Hollandsche Molen en die weer met Plasterk. De oom van de
huidige voorzitter was destijds voorzitter van De Hollandsche Molen. Dus naast
de erfelijke jonkheerlijke titel lijkt het molengen ook erfelijk.
De woningrestauratie
Het is met techniek, alsof de beschaving steeds opnieuw begint, aldus van
Eysinga. De Romeinen kenden al centrale verwarming, in onze tijd is dat weer
opnieuw uitgevonden. Het zit zelfs in de molen. Dat geldt ook voor de technische
functies van de molen.
Daarnaast is de gehele molenwoning, die als vakantiehuis wordt verhuurd,
vernieuwd. De totale kosten voor de woning bedragen ca € 150.000,-. Beneden
zijn de slaapkamers, op de stellingzolder de keuken en woonkamer, waarbij de
koningsspil natuurlijk geheel is omtimmerd, overigens met veel glas, zodat je
hem wel kunt zien draaien. De hoekstijlen van het achtkant zijn in het zicht en
het plafond is zo gemaakt, dat de legeringsbalken ook weer in het zicht zijn. Dat
was in de oude woning niet het geval. In het midden is een mooie wenteltrap en
de oude trap is weer naar het oude trapgat en gaat naar de maalzolder, het
spoorwiel en naar de kap. Zo is er veel van de authentieke sfeer weer
teruggekomen. Het geheel is smaakvol gedaan, hoewel zo‟n moderne woning, in
tegenstelling tot de oude molenwoningen die je in Holland veel vaker ziet, wel de
vraag opwerpt in welke mate deze restauratie nu bouwhistorisch verantwoord is.
Een antwoord op die vraag is binnen het kader van dit artikel niet te geven.
Bedacht kan worden dat de woning er al zo‟n 60 jaar in zit en dat hij geld
oplevert om een bijdrage te leveren aan dit soort restauraties. De restauratie is
door Bouw 75 gedaan- Hugo Landman kan er alles over vertellen- en dat is een
goed teken als het om historisch verantwoord restaureren gaat.

De vakantiewoning is dus echt geheel vernieuwd: gas, water, meters, elektra,
riolering, verwarming, installatie van toilet, badkamer en keuken, isolatie, de
wanden, de trappen, werkelijk alles is vernieuwd.
Het glas- en schilderwerk is ter hand genomen, houtrot weggewerkt, er is
getegeld in natte ruimtes, alles wat komt kijken bij het klaarmaken van een
woning.
De molenrestauratie
De molen is uniek. Hij is gebouwd als koren- en als poldermolen. In 1949 richtte
T.A.J. van Eysinga, de oom van de huidige voorzitter, een beheersstichting op
om de molen te restaureren en te bewaren voor het nageslacht. En nu, na deze
restauratie, functioneert de gehele technische installatie weer naar behoren. Het
aparte is dat de vijzel net andersom draait dan alle andere vijzels. Dat komt door
de aandrijving van het spoorwiel. Het korenmaalwerk is thans geheel vernieuwd.
Op de takradzolder zijn de balken hersteld, is een grenen vloer gelegd en zijn de
luiken, w.o. het luiluik hersteld. Het luiwerk is weer hersteld en gangbaar
gemaakt. (zie de foto hieronder)

De kap vroeg veel van de restaurateurs. Een nieuwe windpeluw, een korte spruit,
een lange spruit, de spruiten zijn van bilingahout, een steenbord (de oude
situatie was Gelders en is weer Fries gemaakt). Een nieuwe achterkeuvelens, de
overring was versleten en is hersteld. Bijzonder was de laminaatconstructie. Het
onderste deel is erafgehaald en dat is vernieuwd. De 24 neuten zijn vernieuwd
en de kuip is vastgezet met nieuwe hakkelbouten. De kap kruide namelijk
nauwelijks meer, maar dat is nu verleden tijd. De kap is geheel van nieuw riet
voorzien.

In de molen zijn de rietlatten en enkele veldkruizen vervangen.
Het gaande werk was goed, maar is uiteraard wel volledig nagekeken en
nagesteld. De ijzerbalk is opnieuw ingepast en de kaapstander met braadspil
voor het lichten van de stenen is in oorspronkelijke positie en constructie
hersteld.
Rietdekker Bakker presenteerde tijdens de opening een dvd met beelden van het
gehele werk. Gijs van Reewijk, de begeleider van de restauratie, lichtte toe hoe
de werkzaamheden waren verlopen. De totale restauratie inclusief woning kwam
op zo‟n € 450.000,De spreker

Als laatste spreker voor de korte wandeling naar de molen kreeg Ronald Plasterk
het woord. (foto boven)
Hij trof de molens aan in zijn portefeuille als minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen binnen het beheer van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
In eerste instantie ging hij in op wat hij met molens heeft. Hij weet niet precies
waar zijn fascinatie voor molens vandaan komt. Waarschijnlijk, omdat het een
machine is, die werkt.
Energie-overdracht door wind en water vindt hij boeiend. In een bootje zeilen
vindt hij gedoe, dan kom je ook op plaatsen, waar je niet naar op weg was,
vanwege de toevallige wind, maar zo‟n type energie-overdracht als bij zeilen,
maar dan in een molen, vindt hij prachtig.

Een molen is ook duidelijk zichtbaar. Een ikoon in het landschap.
De taal die er bij hoort is eigen en mooi. “De prins zwicht”, kopte een krant toen
Alexander zijn villa in Mozambique opgaf. Het gaat dan om inbinden, het zwijgen
er toe doen. Als je een zeil zwicht is dat taalkundig net wat anders, maar dat
woord heeft wel dezelfde betekenisachtergrond.
“Je moet de wind niet door het hek laten waaien”. Of er wind waait heb je niet in
de hand, maar als die waait, kun je wel het moment kiezen om die wind te
benutten of je kunt dat moment voorbij laten gaan. Op het goede moment
toeslaan, het momentum gebruiken, dat is bijna Zenboeddhistisch.
De biotoop vindt hij ook een belangwekkend gegeven. Het biotoop zeggen
biologen. Plasterk is bioloog. De omgeving heeft betekenis voor het functioneren
van leven en in dit geval van het industrieel werktuig. Niet alleen het object is
van belang, maar ook zijn omgeving in relatie tot het object. Molenaars weten er
alles van en zullen dat beamen.
Erfgoed beheren gaat dus niet alleen om materiaal, maar ook om het gebruik
ervan, de wijze waarop mensen er mee leven en leefden, de plek waar het object
staat, om het gehele sociaal-culturele referentiekader dus.
Afsluitend gaf hij de zaal aan, dat je trots op dit soort werk kunt en moet zijn.
Het woord trots lijkt een beetje te zijn gekaapt door de besloten groep rond Rita
Verdonk, als je daarbij hoort mag je trots zijn, anders kennelijk niet. Nee, zei
Plasterk, laten we dat gekaapte woord weer terugpakken in onze taal en
betekenis laten hebben voor iedereen. Dan is trots een woord dat in Langweer op
zijn plaats is.

Een laatste woord betrof de huidige politieke situatie. Plasterk keek vanaf het
spreekgestoelte over de hoofden van het publiek naar buiten over de
Langweerder Wielen tussen de zeilboten door en zei: “je moet het oog op de
horizon houden” ofwel er komen op een of andere dag andere tijden.
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Vellinga had op één roede een zeil weggerold. Plasterk moest dus eerst opzeilen.
Op daarvoor ongeschikte schoenen klom hij moeiteloos het hekwerk in en krulde
de litsen van het achterlijk om de kikkers. Teun deed eenmaal het vastmaken
van een zwichtlijn voor en Plasterk deed de andere twee. Samen maakten zij de
schoot onderaan vast.
Pas toen lichtte Plasterk de vang. Hij moest er wel aan hangen, want hij is slank
en licht gebouwd, maar hij slaagde erin. Langzaam zette het gevlucht zich in
beweging. Cees Notenboom van Het Lam zette later het maalkoppel bij. Nieuwe
16-ders blauwe natuurstenen maalden de rogge, die in een witte wolk de
meelpijp uitkwam tot een goede substantie. Rogge, daar was de molen vroeger
voor gebouwd. Dus nu ook rogge!

Langweer heeft er weer een pronkje bij. Een molen met een luxe vakantiewoning van alle moderne
gemakken voorzien tot en met cv. Prachtig gerestaureerd door Bouw 75. Uiteraard heeft de molen
een eigen insteekhaven, want in Langweer kom je met een boot, als de wind tenminste uit de goede
hoek komt en je hem niet door het hek laat waaien.
Tekst: Michiel de Ruiter
Foto’s: Michiel de Ruiter en Gerben D. Wijnja

De Sweachmermole in de jaren dertig

Friese molendag 2010
Topdag voor
molen De Hond

De Friese Molendag mag zich verheugen in een goede
belangstelling. Op de eigen website lieten de molenaars zich
positief uit over de gunstige wind, mooi en stevig, zodat er ook
gemalen kon worden.
In Witmarsum leidde dat tot zo‟n 300 kg meel met bijna 30 bezoekers
die volgens molenaar Sierkstra “oeral wei” kwamen.
Henk Brandsma had ongeveer evenveel bezoekers op de spinnekop van
Nijhuzum, terwijl de Koudumer korenmolen van het spinnekop-opstelling-type ruim tweehonderd te verwerken kreeg o.l.v. molenaar Frans
Venema. Er wordt daar elk jaar veel werk van gemaakt. Thom Boersma
omschreef het zo: “ Bij de molen was een zweefmolen voor kinderen tot circa

10 jaar, een springkussen voor jong en oud en voor de heel kleintjes een
attractie waarbij je (plastic) eendjes kon vissen uit een kuip. De Active Vrienden
hadden twee partytenten opgezet waar je koffie, fris en overheerlijke
pannenkoeken en poffertjes kon krijgen. Reint Nieveen heeft vele kleine kinderen
op zijn eigengemaakte stoomtreintje een korte rit laten maken.”
Martin de Jong van de Cornwerdermolen had er ook het nodige aan gedaan:
“Bezoekers kwamen met de huifkar, stichting it preamke kwam langs met de
boot, en veel fietsers en wandelaars wisten de molen te vinden. We hadden de
koffie en thee en limonade klaar staan er werden pannenkoeken gebakken en dat

vond allemaal gretig hun weg naar de vele monden van jong en oud. Een succes
dus.”
Redactielid Michiel de Ruiter was op de Lonjémolen bij Bolsward aan het malen.
“Met 4 vollen draaide hij soms prima, soms viel hij stil. Wat bijkruien hielp
aanvankelijk wel, maar een schiftende wind is niks voor Dekkerwieken. Het is
hollen of stilstaan. Te vaak even hollen, dus dan toch maar twee halve langen en
twee vollen. Steeds werk aan de winkel dus. En toch de inlaat maar openzetten
om geen ruzie tekrijgen met de polderbewoners. De belangstelling op open
monumentendag en Friese Molendag was behoorlijk, 35 mensen bezochten de
hele dag door de molen. De molenaar had dus geen moment rust: vangen, de
trappen op, uitleggen, kinderen vasthouden bij het naar beneden gaan, welkom
heten, het gastenboek bijhouden, iets vertellen over de vijzel, de twee
aandrijfkrachten, elektriciteit en wind, iets over techniek, zwichten, kruien,
fotografen en journalisten te woord staan, enzovoorts. Maar, de zon bleef
schijnen, de molen bleef toch draaien en de mensen bleven komen. Het boek
met Ottoonse geschiedenis met een hoofdstuk over het molenbedrijf in de 9de
eeuw bleef dicht. Het moet een artikeltje voor De Utskoat worden, maar dat
komt later wel.
Redactielid Geurt van de Weg was ook dik tevreden op de korenmolen
Welgelegen in Heerenveen. Het zit er weer op, een mooie, zonnige 12de Friese
molendag op Welgelegen in Heerenveen. Het begon een beetje grijs met weinig
wind: zou het wat worden? Maar de berichten waren goed en toen de eerste
bezoekers tegen half tien verschenen kregen we er echt zin in. De verkoop
begon, de eerste koffie kwam op tafel,Gabriël, stagiair die zijn 30 uren
maatschappelijke stage op de molen wil komen lopen, kwam vol
ondernemingslust binnen en voorzichtig wentelden de wieken. Affiches waren
uitgezet langs de wegen ....alles zou verder goed komen. Eind van de morgen
maalden de stenen de eerste tarwe en rook de molen naar vers gebakken
pannenkoeken. 146 zouden er uit de pannen komen, tussen de 120 en 150
bezoekers gingen door de molen, jong en oud, uit Heerenveen en provincie uit
binnen- en uit buitenland. Vragen werden gesteld en veel foto's gemaakt. Het is
altijd een feest te zien hoe blij en verrast kinderen kunnen zijn, zoals Anna met
haar familie. Ze wilde graag voelen hoe meel voelt, en ze wilde graag proeven
hoe meel proeft en....meel schijnt ook goed te zijn voor je huid, zo zei iemand....
Feestje dus! Natuurlijk sloten we de dag weer af met een gezellige nazit. We zijn
dik tevreden.”
En Sipke Koning vertelde enthousiast over zijn ervaring met de Bullemolen bij
Lekkum. “Een prachtige dag met veel wind op de Bullevlakte. Veel bezoekers
gehad z'n 20, 8 Chinezen van de hotelschool Stenden, familie, kennissen en
belangstellenden uit Lekkum en Blitsart. Ook kinderen die veel belangstelling
hadden voor de braakballen van de torenvalk.”
Een meer uitgebreid verhaal met foto‟s mochten we ontvangen vanuit molen De
Hond te Paesens.
Het was ook genieten in Paesens op molen De Hond
Zaterdag 11 september beleefde Fryslân zijn 12e Molendag. Voor de molenaars
van koren- en pelmolen De Hond te Paesens was dit aanleiding er een groot feest
van te maken. Daar zijn ze goed in geslaagd.
Molen De Hond beleefde een topdag. Het begon eigenlijk al op vrijdagmiddag.

Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van
basisschool Het Kompas uit Paesens
brachten een bezoek aan de molen.
De kinderen hebben genoten van hun
excursie en gingen met veel kennis van
zaken weer huiswaarts. Natuurlijk ontbrak
de ranja met molenkoekje niet en kon er
thuis hard gewerkt worden aan de
kleurplaat.
Zaterdag meldden zich om 10.00 uur al de
eerste bezoekers. Naast een rondleiding
door de molenaars was er voor elk wat
wils: gezellige accordeonmuziek, een show
van
brommers
van
de
Paesemer
brommerclub “De oude Barrel”, een
fuikenbreier, een quiltster, handwerkende
vrouwen in klederdracht, It Fiskershúske,
verkoop van viltwerkstukken, breiwerken,
kaarten, eigengemaakte jam en sappen.
Voor iedereen stond de hele dag de koffie
met koek klaar.
Inclusief de kinderen hebben plm. 150
enthousiaste bezoekers deze molendag
voor De Hond tot een topdag gemaakt.
Alle deelnemers hebben nu al hun
medewerking voor volgend jaar toegezegd,
anderen willen dan ook graag een plekje.
De molenaars Frits Bloem en Goffe Westra
kunnen tevreden zijn. Ze maken nu al
plannen voor volgend jaar.
Bij de foto’s van boven naar beneden:
Brommerclub De Oude Barrel
Levende muziek en antieke camper
Klaarzetten van de kraampjes.
Hele dag gratis koffie en broodjes, tige
tank froulju.

Frits Bloem en Goffe Westra

Friese Molendag nieuws van de Werkgroep
De 12e Friese Molendag ligt inmiddels weer achter ons. We hopen dat de Friese
Molendag naar volle tevredenheid van iedereen verlopen is. Gezien de resultaten
uit de enquêtes die we retour kregen is dit zeker het geval.
Mooi was het dit jaar om te zien dat er meer molens als deelnemer aangemeld
waren op de site van de Friese Molendag. Jammer genoeg moesten er in het
Noorden van onze provincie veel molens stil blijven staan i.v.m. restauratie.
Volgend jaar zullen deze prachtig gerestaureerde molens vast weer van de partij
zijn!
Dit jaar hadden we een spotje wat te zien was in de Kultuer-aginda van Omrop
Fryslân televisie. We gaan bekijken in hoeverre dit volgend jaar weer mogelijk is.
En of we dit ook bij streekomroepen kunnen realiseren.
Bij onze evaluatiebijeenkomst hebben we besloten om de enquêtes en
bijgevoegde gefrankeerde envelop volgend jaar uit de pakketten te halen. Het
kostenaspect is te groot in vergelijking met de hoeveelheid die we retour krijgen.
Iedereen die deze enquête toch in wil vullen kan dit uiteraard op onze website
doen. Dank aan een ieder die deze toch geretourneerd heeft!
Voor volgend jaar hebben we inmiddels ons adressenbestand van molenaars ook
enorm kunnen uitbreiden zodat we ook degenen een molendagpakket toe
kunnen sturen die de afgelopen jaren niets ontvingen.
In het komende jaar gaan we weer aan de slag met het benaderen van
sponsoren en het verder realiseren van de 13e Friese Molendag. Deze wordt
volgend jaar gehouden op 10 september 2011. Deze datum kunt u vast weer in
uw agenda zetten!
Rest ons vanaf deze plaats iedereen te bedanken die de Friese Molendag mede
mogelijk heeft gemaakt. In de eerste plaats natuurlijk onze sponsoren, hartelijk
dank daarvoor!
En uiteraard jullie als molenaars, want zonder draaiende molens geen Friese
Molendag.
Mochten er toch opmerkingen en/of adviezen zijn voor onze werkgroep, laat het
ons weten dan kunnen wij er wat mee doen.
De Werkgroep Friese Molendag
p/a De Voorn 3
8754 BA Makkum
e-mail: info@friesemolendagen.nl

De Amerikaanse windmotor van
Nijetrijne in
nieuwe handen

Zoals aangekondigd bij de opening van De Rietvink hebben we het plan opgevat
om de grote Amerikaanse windmotor gelegen op een paar honderd meter van De
Rietvink weer in ere te herstellen.

Boven: De windmotor met 12m windroos nog in volle glorie
En in 1983 verkeerd vastgezet en omgewaaid en de vijzel is er nog……..

De zoektocht naar de eigenaar
was een verhaal op zich en dat

willen we niemand onthouden!
Op de foto hierna het restant
van
de
molen
nu
met
kunstwerk

“Een lekker wijffie”
“We komen vast bij een plaggenhut uit”,
zegt Lia. Ik heb een wat minder
romantisch scenario: we bellen aan en de
vorige bewoners zitten al jaren in een
bejaardenhuis of – nog erger – zijn al
jaren geleden overleden.
We zijn onderweg naar Tiendeveen, een
paar huizen ten noorden van Hoogeveen.
De zoektocht naar de eigenaar van de
windmotor heeft namen opgeleverd en een
adres. Maar de eigenaren zijn volgens het
kadaster nu 80 en 82 jaar oud en een
telefoonnummer is nergens te achterhalen.
“We gaan er gewoon naar toe en we zien
wel”, zeg ik en zo komen we ergens in juni
2010 bij het kadaster-adres.
Het blijkt geen plaggenhut, maar wel zitten alle luiken dicht van de verbouwde
boerderij. Al lang geleden verlaten? We rijden toch maar het erf op en we
ontdekken een voordeur en een geopend luik waardoor we een TV aan zien
staan. Toch iemand thuis dus en ik bel aan. Een oude vrouw doet open en we
blijken de eigenaren gevonden te hebben! Niks bejaardenhuis of plaggenhut; een
landgoed van 10 ha met een “tuinhuis” waar een normaal gezin jaloers op zou
worden.
“Dat wijffie van je mag er best wezen”, zegt de 80 jarige eigenaar met een
onvervalst Amsterdams accent. Hij doelt op Lia, die mee naar binnen is gegaan
en dapper de doordringende stank van te veel katten en mogelijk andere
menselijke ongemakken trotseert. We vertellen dat we geïnteresseerd zijn in de
windmotor om die weer te restaureren. “Ik had hem wel al 20 keer kunnen
verkopen”, roept de eigenaar. “Maar ik heb geld genoeg; waarom zou ik?” Maar
hij zwicht toch voor “het wijffie” dat betoogt dat het toch wel mooi zou zijn als
die windmotor er weer komt. Zijn vrouw heeft onlangs een beroerte gehad en hij
wil weg uit Tiendeveen; dichterbij zijn familie in Almere! De windmotor heeft hij
net kado gedaan aan zijn kleinzoon. Ik vraag voorzichtig naar het
telefoonnummer van de kleinzoon. Na nog wat heen en weer gepraat en nog wat
toespelingen op “dat lekkere wijffie van je” komt het telefoonboek op tafel en
krijgen we zowaar 2 telefoonnummers en een adres. Het avontuur kan beginnen.
Rolf van der Mark
Website: www.molenderietvink.nl

Molens in het
Defereggenen het
Kalsertal
Oostenrijk
In De Utskoat 135 schrijft Gerben Wijnja een mooi vakantieartikel
over Oostenrijkse molens. In augustus (een week) en in
september ( twee weken) was ik daar ook. Twee aanvullingen wil
ik in dit artikeltje u niet onthouden: het zelfvoorzienend zijn in
plaats van voor de landeigenaar moeten malen en de molengang
en de overeenkomst met de tjasker.

Ten zuiden van het Virgental - nomen est omen- In Ost-Tirol Oostenrijk ligt een
dal dat die maagdelijke naam wellicht nog meer zou verdienen, het
Defereggental. De ingang loopt vanaf de Felbentauernstrasse ten zuiden van de
tunnel van oost naar west en loopt op zo‟n 1800 meter hoogte over in een per
halfuur wisselende éénbaansweg naar Italië. In de winter is deze pasweg dicht.
Dorpjes als Sankt Veit, Sankt Jakob en Bruggen liggen in het dal aan de
snelstromende Schwarzach. Het dal is van oudsher dunbevolkt, en is in augustus
ondanks de hoge toeristische waarde gelukkig nog heel rustig.

Van oudsher was een dergelijk streek in een deel van het jaar afgesloten van de
rest van de wereld. De gemeenschap was daarom zelfvoorzienend. Een boer die
op de smalle stroken land wat vee hield en graan verbouwde, maalde dat graan
zelf in zijn eigen molen.
Uit één van de vele beekjes die over zijn land van boven kwamen, liet hij water
via een op palen gebouwd stelsel holle boomstammen naar zijn molentje gaan.
Daar kwam het water uit de laatste boomstam precies op de schoepen van een
heel groot houten rad. Een bovenslagmolen dus, logisch gezien de geografische
situatie, want de hellingen zijn steil. Het rad dreef een binnenrad aan en
bovenaan het binnenrad greep een klein rondsel in de kammen. Het rondsel zat
direct aan wat wij de bolspil zouden noemen, het dreef direct de loper aan. In
het kleine houten molenschuurtje, lag het maalkoppel op een houten verhoging,
onder die verhoging draaide het rondsel dus.
De trap naar de verhoging werd tevens gebruikt om daarboven het graan uit
zakken in de kaar te storten en vandaar ging het verder op de ons bekende
wijze. De meelpijp kwam van de verhoging omlaag en daaronder stonden de

houten opvangvaten. Heel eenvoudige werktuigen in een kleine schuur. Wat
interessant is als aanvulling, is het besef, dat ook in kleine dalen molens
aanwezig waren, terwijl vroeger in ons land het graan gemalen werd op de
molen van de landeigenaar/heer. De geografische omstandigheden maakten het
in de winter noodzakelijk om overal zelf te kunnen malen. Het dal was
doodeenvoudig ontoegankelijk. Als je niet kunt reizen of je graan niet kunt
vervoeren naar de molen van de heer, dan doe je het zelf: zelfvoorzienend
zijn!
In één van de dorpen achter een smal hoogoplopend dal de Hohe Tauern in
waren langs de snel stromende beek nog eens drie van deze kleine korenmolens
achter elkaar gebouwd, eigendom van het dorp. Meestal werd gebruik gemaakt
van natuurlijke zijstroompjes van de snel bergafwaarts stromende beek. De
eenvoud van de ruw houten molenschuurtjes steekt af bij de soms prachtig
opgebouwde stellingmolens in ons land. Het zijn dan ook geen iconen, maar
zoals hierboven aangegeven overblijfsels van een eenvoudig en hard leven in de
winterse afgesloten eenzaamheid.
De sfeer in het Defereggental is er nog steeds één van oorspronkelijk en
natuurlijk. Een praktisch onbedorven berglandschap met unieke, oude bomen,
waaronder de Zirben, die soms duizend jaar worden. Een wandelparadijs voor
molenaars die van rust houden.
Een tweede aanvulling kwam in mij op, toen mijn vrouw en ik onder de Gross
Glockner het eind van het Kalsertal inliepen. Gerben schreef al, daar staan zes
Stockmühle op een rij. Ik dacht direct aan de molengang en aan de Friese
tjasker. Waarom?
Elke molenaar kent de molengang. Oostenrijk kent de molengang ook, al is er
geen polder, waar het water diep uitgehaald moet worden. De overeenkomst is
dat er een stuk of wat molens op een rij staan en achter elkaar hun werk doen.
De verschillen zijn natuurlijk groter dan deze overeenkomst.
Is het de functie die de molengang in Nederland tot een „gang‟ maakt: het water
wordt steeds ca 1 ½ meter omhoog gehaald, zodat een meer van zes meter diep
door een molengang van vier molens leeggemalen kan worden. In Oostenrijk is
het in de eerste plaats de energieaandrijving, die een molengang tot een gang
maakt. Het zware grondwerk om de bergbeek van bovenkomend af te leiden
hoeft maar één keer te worden verricht om zes molens van de waterenergie te
laten profiteren. Het aantal van zes molens heeft dus alleen zoveel met de
functie te maken, dat de graanvoorraad van het dorp zes tegelijk malende
graanmolens nodig had.
Overeenkomsten en verschillen. De oude stokmolens bij Kals Grossdorf am
Grossglockner,- Gerben Wijnja had er een mooie foto bij die we hieronder
nogmaals afdrukken - hebben nog een zeer aparte overeenkomst met één type
molen in ons land. De meest basale techniek van het overbrengen van kracht.
Vooral in Fryslân kennen we de tjasker. Slechts één spil koppelt de aandrijving,
het gevlucht, aan de opvoermachine, de tonvijzel. De overbrenging is dus geheel
direct en geschiedt zonder overbrenging door raderen. In Kals Grossdorf is in alle
zes molens van de molengang sprake van hetzelfde principe. De spil- de
Oostenrijkers noemen het de stok (der Stock)- waaraan aan de bovenkant het
maalkoppel is geplaatst, de bolspil zouden wij zeggen (hij zit alleen aan de
onderkant van het koppel), wordt door een horizontaal draaiend rad in werking

gezet. Energie-„machine‟ en productie-„machine‟ zitten, dus evenals bij de
tjasker aan één spil.

Een prachtig stukje techniek door zijn enorme eenvoud. Het horizontaal draaiend
waterrad is natuurlijk wel heel iets anders dan het waterrad van watermolens dat
wij kennen of het nu een boven-, midden- of onderslag molen is. De uitgeholde
boomstam spuwt het water tegen de schuin naar voren in de spil geplaatste
„schoepplanken‟ (Flottern, die querlformig in Radstock sind eingelassen) . Dat is
alles. De waterkracht moet wel een behoorlijke kracht hebben. Het is om die
reden te begrijpen dat de verticale grote waterraderen later ontwikkeld zijn. Die
waren zodanig gelagerd opgehangen, dat zij mede door hun veel grotere omvang
en door het werken met overdrachtsverhoudingen door veel minder water de
kracht konden ontwikkelen, die het horizontaal draaiende kleinere schoepenrad
ontwikkelde met veel meer en krachtig stromend water. Door de beweging werd
de bovenliggende loper aan het draaien gebracht.
De foto toont de vorm van het rad goed.
De zes molens waren tot de 50-er jaren in gebruik. Stokmolens zijn getuigen van
een voorbije voorindustriële techniek, die de kracht van het neerstortende water,
in harmonie met natuur en landschap benutten. Stokmolens functioneren dus,
zoals gezegd, met de oudste en eenvoudigste mechanische aandrijving. De
molens in het Kalsertal behoren dus evenals de tjasker tot het oertype van de
molen. Het molengebouw staat dikwijls op palen boven de bodem, zodat het
molenwater ongehinderd toegevoerd en afgeleid kan worden.
Michiel de Ruiter (augustus en september 2010)

Excursie GFM
2011 naar NoordHolland
Ook in 2011 zal de jaarlijkse GFM excursie weer
plaatsvinden. Ditmaal zullen we op zaterdag 9
april richting Noord-Holland reizen, waar we een
vijftal molens zullen gaan bezoeken. Het belooft
wederom een gevarieerd programma te worden,
waarin meerdere functies van molens nader
bekeken kunnen worden. Onder andere een
houtzaagmolen, korenmolen en een poldermolen
staan op het programma.
De eerste drie molens tijdens de excursie staan in
de Zaanstreek. Als eerste molen zullen we
paltrokhoutzaagmolen De Held Jozua bezoeken.
Deze paltrok is gebouwd in 1719 en staat als enige houtzaagmolen van de Zaan
nog op zijn originele plaats. De afspraken met de twee volgende molens zijn op
dit moment nog niet geheel afgerond. Zeker is dus wel dat dit duo zich in de
Zaanstreek bevindt, maar niet aan de Zaanse Schans staat. De laatste twee
molens staan vlakbij elkaar en zijn poldermolen P-V (zie foto) uit de zeventiende
eeuw, nabij ‟t Zand en poldermolen P, welke onder Oudesluis valt. De P-V is een
binnenkruier, leuk detail aan de P-V is dat er zich alleen een kapzolder in de
molen bevindt. Er zijn verder ook geen bintlagen in de molen aanwezig. Molen P
werd in 1895 gebouwd na het afbranden van zijn voorganger, een binnenkruier.
U 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 2005-2010, 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 Heerenveen (7.00 uur), McDonald's Goutum (7.20 uur) en
Restaurant Routiers Zurich (7.45). Wees op tijd, want de bus wacht niet! Ook
geldt wederom net als voorgaande jaren: vol=vol, dat geldt bij 65 aanmeldingen.
Wij zien uw aanmeldingen met veel plezier tegemoet.
Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta

Hylke hat de put der út
As der wat wie mei de mûne of as ik it net rjocht fertroude dan skille ik
Hylke. Hylke wie de ûnderhâldstimmerman fan ,,Stifting de Fryske
Mole”, dat sadwaande. Mar no is dat foarby, Hylke is mei pensjoen.
Neidat er earst fiif jier by mûnebouwer Ties Jellema út Burdaard de kneepkes fan
it fak leard hie, is er by “De Fryske Mole“ yn tsjinst kommen. Twintich jier hat er
mei nocht en fakmanskip in bydrage levere om dizze prachtige monuminten yn it
Fryske lânskip draaiende te hâlden. Fansels wie it iene putsje moaier as it oare
mar de mûnen, dat wie syn hobby. En as je dan fan je hobby je fak meitsje
kinne, dan hearre jo al by de befoarrjochte minsken, wie Hylke fan betinken. Hy
mocht der wol oer, om allinne, yn alle iensumens, soms fier efterôf, syn wurk te
dwaan. Mar no is‟t dien , Hylke hat de put derút.
It Stiftings bestjoer hie op harren fersyk mei Hylke en syn neiste family op
passende wize syn wurkferbân ôfsletten. Mar de family woe, sûnder meiwitten
fan Hylke, ek noch wat oarganisearje foar minsken út de mûnewrâld, dêr‟t Hylke,
nei harren betinken, in spesjale bân mei hie. En oft dat ek by de Fjildman yn it
Swetshok koe.
No dat gie fansels troch. De famylje en oare gasten sieten al lekker oan it iten
doe‟t Hylke yn de auto, stjoerd troch ien fan syn soannen, it hiem op riede soe.
Hylke hie op fersyk fan de beide jonges by in pear mûnen del west en no soene
sy, op de weromreis, efkes by de Miedenmûnder oan foar in pûn rikke iel.
,,Moast mar net it hiem opdraaie Goasse”, sei Hylke, “it is hjir allegearre folk”.
Doe‟t Goasse lykwols troch ried en op it hiem stoppe seach Hylke syn Anneke, ek
de beide dochters mei oanhang en pakesizzer lytse Hylke. Ek seach er doe wa‟t
de oaren wiene. De ferbjustering wie frij grut.
,,Wat moat aldat folk hjir”, suver wat fan de wize kaam er op harren ta. No, doe
koe it fansels oangean, iel yn de tonne, wyntsje, pilske of in slokje, in hapke der
by en in smout ferhaal fan de fjildman.
Rikke iel, dêr is er sljocht op en in smout ferhaal dêr kin er tige fan genietsje.
Sjochst it oan syn kop. Wat kin er dan laitsje. Sels is er net in grut ferteller en op
de foargrûn trede is alhiel niks foar Hylke. Dochs hat er fansels ek wol brike
lopen belibbe. Sa as dy kear nei de spinnekop op de Geeuwpolder oan it PM
kanaal.
Der moast gâns in omlânske reis foar makke wurde om dêr te kommen. Op it
lêst moasten je mei de pont de Holle Grêft oer. De pont wie in grutte pream dy‟t
jo sels betsjinje moasten. Earst mei in lier de stielkabel strak oer it wetter draaie
en dan mei hânkreft de pont hjir by lâns lûke. Der koe mei gemak in trekker mei
ark op dus ek Hylke mei syn auto.
It probleem kaam út in oare hoeke. Der wiene ek in pear man fan SBB op it eilân
oan‟t wurk .Doe‟t dy nei hûs ta giene (net te let ) kaam de pont wer oan de oare
kant te lizzen, gjin omtinken jaan oan Hylke yn it mûntsje.
Doe‟t Hylke nei hûs soe en by de pont kaam lei dizze oan de oare kant. Gjin
minske mear op it wetter sa yn de hjerst. Dat der siet oars neat op: de klean út
en Hylke swom nei de oare kant. En sa stie er yn de ûnderbroek by it hjerst mei
min waar op de pont.
En dan silst krekt sjen ,der wie noch al in lúkse motorkruser. Dizze moast
wachtsje foar de stielkabel dy‟t no oer de Holle Grêft spand wie. Mar de man lei

de boat gau oan en kaam op Hylke ta, dy‟t him alhiel net sa noflik fielde yn syn
ûnderbroek mei suterich waar. De man begong mei allegear fragen, wie
psychiater en twifele slim oan Hylke syn ferstânlike fermogens. Tocht dat er in
minske rêde soe dy‟t om rûn mei gefoelens om him sels tekoart te dwaan.
Hylke lei de sitewaasje út. ,,Maar waarom belt U dan niet even 112”, frege de
man. “Ik ha net sa‟n moderne tillefoan en boppedat wat in drokte. Ik wol sa gau
mooglik nei myn Anneke. We soene stampotboerekoal, mei in briedwoarstje en
fynsnijd útbret spek ite.”
Ek hie Hylke ris op in mûne it bûkstik fan de fang ferfongen. Efkes kontrolearje
at alles goed rûn. Hy hie krekt it seil op de foarste roede, doe‟t der in pear
minsken de mûnepôle op stapten. Se seagen aksje by de mûne, wiene mei
fakânsje yn Fryslân en kamen fan Amsterdam.
Faaks kinne jo dat slach wol. Witte alles better en ha oeral in antwurd op klear.
Mar sa‟n mûne hiene se noch net ris besjoen en alhiel net yn west. Hylke, de
beroerdste ek net, liet de minsken yn de mûne en soe it ien en oar útlizze.
Mar dat folk kin net lústerje, daliks de snappert wer iepen en fansels it noch wer
better witte. Dat Hylke wie der klear mei en dirigearre it folk rap de mûne wer
út. Wer bûtendoar, steane se foar de roede mei seil.
Freget der net ien; ,,Mijnheer,hoe krijgt U nou dat zeil op die bovenste wiek?”
,,No”, sei Hylke, ,,no , daar hebben wij in hele lange ladder voor”.
Maar die hebben we even uitgeleend aan De Zwaluw van Burdaard, die wouden
vandaag ook graag even draaien”.
,,Ja kijk, ze draaien al”en Hylke wiisde harren de mûne oan. “Ik zal er nu vlug
naar toe om de ladder te halen.”
Der is net in nije ûnderhâldstimmerman foar Hylke yn‟t plak kommen. Dat sille
wy as mûnders misse en dat gemis kin noch wolris djoer útfalle foar de Stifting.
Hylke tank foar it wurk, de rie en de wille dy‟t wy hân ha.
De Fjildman

Hek op maat bij de Victor
In 2005 had Hylke Kloosterman een fraai hek gemaakt voor de Victor. Maar zoals
overal in het werkgebied van het Wetterskip worden de oevers en kaden
toegankelijk gemaakt voor het materiaal van het wetterskip. Ook in Wânswert
waar het wetterskip recht heeft op de oever. Er moest een bredere opening voor
kramen e.d. naar de molepôle komen. In december 2008 verdween het hek
(wie-o- wie)en het Wetterskip zou een groot ijzeren hek met een W erin
plaatsen. Door ingrijpen van naburige boer Elgersma is een modern ijzeren hek
bij de oude molen voorkomen. De projectleider Rudy zegde een nieuw houten
hek toe. Na een aantal SMS-jes kwam er een groot houten hek voor de 4 meter
brede opening. Het hek hing in twee haken in de palen en was niet te tillen. Er
moest elke keer een kraan bijkomen om het hek uit de haken te tillen. Dan weer
SMS-en om een draaibaar hek: Communicatie: "Rudy ik had een draaibaar hek
en wil weer een draaibaar hek". "U bent nooit bij de molen". "Als ik zaterdags bij
de molen ben, ben jij er niet" "Het hek wordt draaibaar als wij in de buurt zijn".
Na enige aandrang en ook enkele weken geduld werd het hek draaibaar, aan één
zijde. Vervolgens ging het hek doorhangen, want het was niet geschoord.

Gelukkig zijn er twee handige
leerlingen op de molen: Tjerk van der
Veen en Johannes Rozenga. Zij
zaagden het hek doormidden,
schoren werden aangebracht en het
sluitwerk van De Fryske Mole levert
een prima te hanteren hek. De rust is
weergekeerd in Wânswert.
De foto is van Johannes Rozenga en
op de foto staat Tjerk van der Veen
in sigaret te draaien ( wol buiten het
hek!).
Sjerp de Jong

Aanbieding

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van De Fryske Mole krijgt iedereen die
in de maand december op de site www.utskoat.nl een bestelling doet van
minimaal € 10,- het boekje Us Fryske Mûnen cadeau. Onder de knop
boekenmakelaar treft u de nodige aanbiedingen aan van lezers die hun boeken
bij ons hebben aangeboden. Dit geldt uiteraard zo lang de voorraad strekt.
Wist u dat u ook een boekenzoekopdracht kunt opgeven via info@utskoat.nl ?
Er staan hier nog diverse boeken van aanbieders in de verkoopkast die we nog
niet op de site hebben kunnen zetten. Wie weet staat uw boek, waarnaar u al zo
lang op zoek bent, daar wel tussen. We vernemen het wel.

Vrouwelijke molenaars
vormen geoliede
machine
Bijna 15 liter lijnzaadolie,
een flinke brok inspiratie
voor PR voor je molen,
een hecht molenaarsnetwerk en een
fantastische
herinnering
aan molen
Woldzigt
in Roderwolde:
zie daar het resultaat van de vrouwelijke molenaarsdag
gehouden op zaterdag 25 september j.l.

Maar liefst 17 vrouwelijke
molenaars uit het hele land
worden enthousiast door
Margreet Versteeg op haar molen
ontvangen, bijgestaan door
Mariepauline Hollman. Bij de
koffie met kruidkoek vinden de
eerste ontmoetingen plaats en
wordt al heel wat kennis
uitgewisseld. Er volgt een
kennismakingsrondje. Iedere
vrouw vertelt hoe ze in aanraking
is gekomen met molens, op welke
molen ze werkzaam is en hoe ze
aan PR doet..
Op de foto v.l.n.r. de dames Lia van der Mark; Jessica van der Staak, Selma Mulder,
Magda Strijkstra; Marianne de Jongh(zie ook naslagblok); Lauwra van de Velde; Anja
Hoogduin;Bea Tilanus; Ella ter Heide en Rianne Verzeijl die luisteren naar de
presentatie van Aggie Fluitman die we op de volgende foto zien.

Aggie Fluitman vertelt in een boeiende presentatie
over haar ontmoeting met de Amerikaanse
molenaar Alisa. Alisa heeft in Amerika ook een
echte Hollandse molen en weet op allerlei
manieren de aandacht van het Amerikaanse
publiek te trekken: ze heeft veel contact met de
pers en is hier naar Nederland gekomen om te
leren met molenzeilen om te gaan. In Amerika had
ze geen zeilen bij haar molen. Als voorbereiding op
de reis naar de Zaanstreek kon de plaatselijke
bevolking tegen betaling vast intekenen op de
nieuwe zeilen. Met haar cursus in Nederland
bereikte ze ook weer de Nederlandse molenbladen
en weer thuis met nieuwe zeilen konden alle
donateurs blijvend hun naam achterlaten op de molen. Bij gelegenheid verschijn
Alisa op heuse klompen, met oranje T-shirts en boeren zakdoek om de nek op de
molen en weet zo weer de aandacht van de pers te trekken. Via een aantal door
haar georganiseerde evenementen bij de molen weet ze verder het publiek aan
te trekken. Al met al een
inspirerend voorbeeld
waarmee ook de verafgelegen
eenzaam in het land staande
molens hun voordeel kunnen
doen!
Margreet en Mariepauline hebben
een heerlijke lunch met eigen
gemaakte soepen en broodjes
klaarstaan die gretig aftrek vindt.
Na het opzeilen van molen
Woldzigt (‟s morgens vroeg al
door een aantal vrouwen), komt
er door een redelijk windje leven
in de brouwerij.

Marianne de Jongh, de enige Friezin in het gezelschap,
bezig bij het naslag van oliemolen Woldzigt in
Roderwolde.

In meerdere ploegen van steeds vier vrouwen in boerenkiel worden, onder
begeleiding van Arnoud, de man van Margreet, de vuisters opgewarmd, gevuld
met het geplette lijnzaadmeel van de kantstenen, de bulen gevuld en tussen de
wiggen gezet. De heien slaan er lustig op los en vanuit de voorslag en daarna de
naslag vloeit de olie in de emmers. De workshop olieslaan duurt enkele uren en
is voor de meesten de eerste maal dat er echt in de praktijk op een
olieslagmolen wordt gewerkt. Rond half zes vertrekken de laatste vrouwelijke
molenaars voldaan weer huiswaarts na een hele leuke dag.
Tekst: Lia van der Mark

Foto’s Mariepauline Hollman

“Een moolen, zijnde
een Wipsteert”

Friesland was eertijds een waar moleneldorado. Helemaal bont
werd

het

wel

in

Harlingen

gemaakt,

een

Oliemolen,

een

Paltrokmolen en een ronde stenen Cementmolen sierde eens het
gebied rondom de Bolswardervaart.
Omdat het verhaal van de door de Duitse bezetter afgebroken
molen “De Bazuin” nu al zo vaak verteld is wil ik het nu hebben
over een molen die net zo uniek was als dat hij tegenwoordig
onbekend is; de z.g.n. “Swarte Moolen”
Het betrof een Wiphoutzaagmolen met een met riet gedekte achtkantige
ondertoren. De molen stond nabij “De Stenen Man” tussen de zeedijk en de
Bolswardervaart. In wat voor jaar de molen exact is gebouwd valt niet meer na
te gaan maar wel ongeveer in de 17de eeuw ten behoeve van de Koninklijke
Marine die Harlingen ooit als thuisbasis had.
In 1789 wordt hij in een advertentie door koopman Ocke J. van der Stock
aangeboden als:
“Moolen, zijnde een Wipsteert heeft 45 voet vlugt met As en Bonkelrad, zeer
geschikt tot Watermoolen: als mede de Huizing en Pakhuizen er bij staande,
welke zeer geschikt zijn tot Schuitmakerij.”

In 1814 kopen de als boerderijbouwers bekend zijnde broers Sikke en Jacob
Frans Posthuma de Wipmolen die vanaf dan “De Twee Gebroeders” komt te
heten. Een erfgenaam verkoopt de molen in 1883 aan de nu nog bekende
Harlinger houthandelfamilie Meinesz. In 1898 wordt de molen wederom verkocht
en verdwijnt dan geruisloos uit de geschiedenis.
Het precieze sloopjaar is niet bekend maar op een foto uit 1905 genomen vanaf
de zeedijk zijn de houtkolk, molenaarshuis en droogschuur nog wel te zien maar
de locatie van de molen zelf is leeg.
Het gerucht ging dat de molen als watermolen werd herbouwd in Makkum maar
er niets wat dat tot nog toe heeft kunnen bevestigen.
Het molenaarshuis bestaat nog steeds.
Wip, geen spinnekopmolen
De molen was dus relatief vroeg verdwenen wat wel zal hebben bijgedragen aan
de tegenwoordige onbekendheid. Gelukkig werd er op de valreep nog een mooie
foto gemaakt. Het valt dan gelijk op dat deze molen geen Monnikmolen, geen
Spinnekop maar een Wipmolen is. Dat is in de huidige tijd een type wat niet bij
de Spinnekopprovincie Fryslân lijkt te horen. Tegenwoordig en dan meestal als
poldermolen komt dit type voor in de provinciën Utrecht en Zuid-Holland
De industrievariant was een vroege ontwikkeling die na de uitvinding van de
bovenkruier weggeconcurreerd werd wat wel gelegen zal hebben in het gebrek
aan ruimte.
De Zwarte Molen had drie zaagramen met toch de krappe achtkantige
ondertoren van een Wipmolen waarvan de buitenste velden direct doorliepen in
de buitenmuren van de zagerij. De
werkruimte zal daarom erg krap zijn
geweest.
Eind 19e eeuw waren de meeste
Wipindustriemolens
dan
ook
verdwenen., zeker de houtzaagvariant.
In Harlingen hield hij het nog net lang
genoeg uit om tenminste nog op
bijgaande foto vereeuwigd te worden
en zodoende niet helemaal in de
vergetelheid te raken.
Herbouw ?
Recentelijk zijn plannen gemaakt voor
het
herbouwen
van
een
aantal
Harlinger molens. De Zwarte Molen
hoorde daar niet bij. Zou die beslissing
niet bijgesteld kunnen worden ? Op de
locatie van de molen staat nu een
bouwloods
die
nooit
de
monumentenstatus zal halen en een
Wiphoutzaagmolen zou niet alleen
uniek zijn in Harlingen maar in heel
Nederland.Wat een mooi gezicht zou
dat zijn naast de zeedijk en “De Stenen
Man”.
Almar Wildschut

Uit ons prentenkabinet
“Nieuwe aanwinst! Als verzamelaar van (o.a. oude-) foto's en ansichtkaarten
kom je altijd onbekend materiaal tegen. Dan blijven er altijd vragen over. Zoals
bij deze fraaie opname. Dan zegt men gauw, dat is vast en zeker Friesland. Maar
er zijn altijd verzamelaars en lezers, waar je juist geen contact mee hebt, die het
antwoord wel weten. Daarom een oproep, wie het weet mag het zeggen of
doorgeven, aan mij.” Tot zover Popke Timmermans ( Kempenaerssingel 21, 8442

DK Heerenveen, T: 0513 62 54 04 ('s avonds) E: popke.timmermans@hetnet.nl,
die mede namens Jan L. Mulder met belangstelling uitziet naar de oplossing en
die er daarna graag, met uw hulp, een artikeltje aan zou willen wijden in "De
Utskoat", zo liet hij ons enthousiast weten. Met Popke Timmermans
en Jan Mulder is ook de redactie erg benieuwd naar de mogelijke
oplossing. Volgens ons kan het trouwens ook best in Groningen
gezocht worden. Ook naar de winterse foto en foto met
spinnekopmolen zijn we erg benieuwd. Deze reprofoto‟s
kregen we onlangs toegestuurd naar aanleiding van onze
oproep om deze rubriek weer te vullen met molenfoto‟s
die nader getraceerd moeten worden.

Molenliteratuur

Windmotoren in Friesland
Een studie naar de opkomst en ondergang
van dit bemalingswerktuig in de provincie
Friesland
Mark

Ravesloot

onbekende.

Hij

is

in
deed
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hier
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molenaarsopleiding en was onlangs nog als gastspreker
aanwezig
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van

het

Gild

Fryske

Mounders. Toen ging zijn bijdrage over de molenbiotoop. Maar voor zijn
studie

aan

de

Wageningen

Universiteit

realiseerde

hij

een

afstudeerscriptie over een onderwerp dat de Fryske molenvrienden zal
aanstaan. Daarbij komt dat de redactie van de

Vereniging voor

molinologie in Nederland en Vlaanderen deze monografie zo boeiend
vond dat zij besloot er een dubbeldik themanummer van te maken wat
heeft geresulteerd in een bijna ongewijzigde publlicatie van maar liefst
115 pagina’s. We maken u als lezer graag attent op dit lezenswaardige
boekwerk.
Even een klein stukje terug in de tijd. In het begin van de jaren 70 waren we
bezig met de opleiding tot vrijwillig molenaar. We bewonderden de oude
windmolens, maar we verfoeiden de windmotoren. Zij waren er immers de
oorzaak van dat die mooie houten molens het loodje hadden gelegd in een
“oneerlijke” concurrentiestrijd. Hier en daar stonden nog van die roestige
skeletten: stalen staketsels met rammelende segmenten van wat eens de
windroos was geweest. Ook zij hadden de strijd intussen verloren en dat werd
eigenlijk met vreugde begroet. Zo in de trant van eindelijk gerechtigheid. Maar
de teloorgang van de windmotor voltrok zich wel heel erg snel en het scheelde
niet veel of deze schakel uit de historie van de bemalinggeschiedenis van ons
land was ter ziele gegaan. Maar er waren toch nog mensen die begrepen dat het
bijna te laat was en zij stelden de restanten veilig. Er kwam zelfs landelijke
bescherming door een groot aantal op de monumentenlijst te zetten. Literatuur
was er eigenlijk niet voorhanden. Een enkele verzamelaar had wat nostalgisch
foldermateriaal uit de goede oude tijd, heel af en toe liep iemand met een
fotocamera naar zo‟n windmotor toe en een fanatiekeling riep dat hij de motor
wel wilde restaureren. En er kwam zowaar een boek over de windmotoren in
Fryslân uit. Daar waren de kenners en liefhebbers Willem D. Hengst en Jan

Deze foto komt niet voor in de windmotorenspecial,
maar wij plaatsen hem hier met de
bedoeling lezers op te roepen na
te denken over de vraag
wat zo’n windmotor
deed bij een
terpafgraving.

Bergstra verantwoordelijk voor. Zij verrichtten daarmee baanbrekend werk voor
latere onderzoekers. Mark Ravesloot is zo‟n jonge, enthousiaste molenliefhebber
die van z‟n hobby zowaar z‟n beroep heeft weten te maken bij De Hollandsche
Molen in Amsterdam. Zijn studie over de windmotoren gaat uiteraard over de
bakermat van dit windwerktuig, de introductie in Fryslân, de opkomst en
verspreiding, de plaats in de Friese bemalingsgeschiedenis, de ontwikkelingen die
hebben bijgedragen aan de teloorgang, de bedrijven die ze hebben gebouwd en
van de windmotor afgeleide soorten zoals het Bosmanmolentje. Een hoofdstuk
behandelt het beeld van de windmotorbemaling in het waterschap. Hiervoor is
gekozen voor dat van de Oosterwierumer Oudvaart.
Indrukwekkend is de inventarisatie van alle voorkomende windmotoren op de 2e
en 3e editie van de waterstaatskaarten van onze provincie. Een samenvatting in
het Engels besluit deze zeer waardevolle studie die dankzij Molinologie voor een
breder publiek toegankelijk is gemaakt.
U moet er echter wel snel bij zijn, want de voorraad is echt zeer beperkt! Van
harte aanbevolen. GDW
De kosten voor dit dubbelnummer per exemplaar bedragen €12,50 excl. €2,20
verzendkosten binnen Nederland. Te verkrijgen bij Wiard Beek (tel.
+31653804809) wiardbeek@gmail.com van Molinologie of bij Stichting Levende
Molens, Vincentiusstraat 7, 4701 LM ROOSENDAAL johnverpaalen@home.nl

Zicht op molens
Over de pracht en praal, de functie
en geschiedenis van een brok
Nationaal Erfgoed

Boekbespreking
Nog niet zo lang geleden informeerde een
lezer van ons blad over het bestaan van en
nog verkrijgbaar zijn van molenboeken die
meer algemeen van inhoud zijn. Geen provinciale inventarisatie of een
monografie over een enkele molen, nee, een beschrijving van de
molenpracht en –praal in z’n algemeenheid. Natuurlijk wezen we de
molenliefhebber op uitverkochte en antiquarische boeken waaronder het
oude boek van de maand van Herman Besselaar, op Kijk op Molens en
Nederland dichterbij Molens van Balk, op Windmolens van Nijhof en
Willem Roose zijn Molens in Nederland. Boeken die we weliswaar stuk
voor stuk nog kunnen leveren via de Boekenmakelaar van onze website
www.utskoat.nl Maar de lezer had die boeken al en was op zoek naar
iets nieuws. En daar konden we hem ook op wijzen met het onlangs
verschenen Zicht op Molens, eveneens van Willem Roose.
Willem Roose is in de molenwereld geen onbekende meer. Zeker niet sinds zijn
Molens in Nederland dat in 2001 uitkwam. Het werd dus hoog tijd voor een
opvolger en probeer dan maar eens iets samen te stellen dat opnieuw de harten
van molenvrienden harder doet kloppen. Willem durfde die uitdaging aan, zette
zich aan het schrijven en doet in Zicht op molens verslag van misschien wel de
mooiste molens die hij in Nederland op zijn molentochten heeft bezocht. Het
resultaat mag er zijn, mede dankzij het fraaie fotowerk van Simone Gerard.
Provinciegewijs behandelt Roose de landelijke molentrots, schetst karakteristieke
zaken die vooral gelden voor die ene provincie en beschrijft vervolgens een van
de toppers. Dat laatste is uiteraard persoonlijk getint, maar we kunnen prima
leven met de keuzes die gemaakt zijn. Uiteraard heb je altijd mensen die juist
hun molen mooier vinden, maar het zij zo. Verder worden door het hele boek
heen meer algemeen onderwerpen aangesneden zoals de onderdelen van een
molen, het bedienen van de korenmolen, molenmakers, wieksystemen,

molennamen, mythen en sagen, wiekstanden, maalstenen, de biotoop, het weer
en tot slot de toekomst van de molen. In het hoofdstuk over Fryslân is terecht
gekozen voor de boerenmolentjes waarbij de muonts toch weer als mounts fout
wordt gespeld, een onvergeeflijke misser die niet uit te roeien is: het woord
mounts bestaat namelijk niet! Roose heeft de ambachtelijke koren- en pelmolen
uit Burdaard opgevoerd als een van de spreekwoordelijk krenten uit de Friese
molenpap. Deze bijzondere molen heeft met de aangebouwde zaagschuur waarin
het zaagwerk via een overbrenging vanuit de molen wordt aangedreven een stuk
toegevoegde waarde waarmee de keuze zeker gerechtvaardigd lijkt.
De schrijfstijl van Willem Roose is erg prettig, een niet onbelangrijk gegeven
voor een boek. Het kan nog zo mooi geïllustreerd zijn en inhoudelijk nog zo
perfect zijn, als het zich lastig laat lezen ontneem je een boek toch eigenlijk z‟n
ruggengraat.
Gelukkig is dat hier niet het geval. Roose is een groot
molenkenner, maar z‟n stijl verraadt die van een verteller die z‟n lezerspubliek
serieus neemt. Wat de illustraties betreft kunnen we tevreden zijn. Het boek oogt
goed, maar in enkele gevallen is toch wat te vaak teruggevallen op een wellicht
te beperkte fotovoorraad. Zo zien we molen Lonjé bij Bolward twee keer identiek
afgebeeld en de spinnekop Oegekloostermolen is maar liefst vier keer afgebeeld,
waaronder twee keer bijna identiek. Daar hadden we toch heel graag andere
spinnekoppen voor in de plaats gezien. Hier wreekt zich misschien ook het feit
dat het fotowerk in handen was van slechts één persoon. Die heeft overigens
best mooie foto‟s afgeleverd, dat dient gezegd te worden. En dat de foto van de
Zaanse Schans zo extra breed uitgerekt is over twee bladzijden is ook niet de
schuld van de fotograaf: je krijgt zo wel een heel vreemd beeld met die dikke
molenlijven. Daarin zien we echter de hand van de opmaker. Die meende ook
elke hoofdstuk te moeten beginnen met een paginagrote molenfoto (heel goed
idee), maar om daar overheen nou een gele tekstbalk af te drukken hoefde wat
ons betreft ook weer niet. Als we verder kijken naar de manier waarop het
beeldmateriaal toegepast is zijn we wel weer positief. Er is een goede mix
ontstaan bij het in beeld brengen van de molen: in z‟n geheel, in detail, ook met
interieurs en bij elke besproken molen hoort eveneens een foto uit de oude doos.
Deze kritische kanttekeningen brengen het boek echter geenszins in diskrediet.
Zicht op molens is gewoon een heerlijk molenboek om te lezen, de foto‟s te
bewonderen en …. wat eigenlijk nog belangrijker is: het nodigt uit om zelf ook
eens op pad te gaan. En dan kom je vanzelf nog veel meer molenfraais tegen.
Gerben D. Wijnja
Uitgever: Terra Lannoo Arnhem. Schrijver: Willem Roose. Fotografie:
Simone Gerard. Omvang 128 pagina’s in harde, gelamineerde kaft. Full
colour uitvoering. Formaat 22,5 x 28,5 cm. Verkrijgbaar via de
boekhandel. Prijs € 24,95
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