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Van de redactie
Hoe kun je een nieuw jaar beter beginnen dan met positief nieuws. En dat
kwam er. U kunt er in dit nummer over lezen. Zo blikken we terug op het
jubileum van De Fryske Mole, onze stichting die maar liefst 40 jaar lang in de
bres is gesprongen voor de molens in Fryslân. En dan met name de
verweesde exemplaren, de molens en molentjes die vaak aan het oog van de
voortjagende toerist, automobilist of fietsers voorbij gaan zonder opgemerkt
te worden. Het zijn die exemplaren waar gemeenten niet direct warm voor
lopen omdat ze zo afgelegen liggen. En “je kunt er niks mee” , hebben we
wel eens horen zeggen. Nou hebben ze hun taak in de waterbeheersing al
meerdere malen bewezen, maar tja, een ontvangstruimte creëren zoals dat
in de korenmolen van Sexbierum het geval is, daar waar het jubileumfeest
gevierd werd, lukt niet in een poldermolentje, hoewel een enkeling het toch
tot Huis van de Gemeente heeft geschopt zoals de Marssumermolen waar
stellen in de echt kunnen worden verbonden. Als levend element in het
landschap met zijn historische betekenis kun je hem al evenmin wegpoetsen.
En het is juist De Fryske Mole die daar de afgelopen 40 jaar erg goed in was.
En nog steeds zet de Stichting zich volop in om haar idealen te
verwezenlijken. Uw steun is daarbij van groot belang. Ook het hebben van
sponsoren is daarbij van betekenis. En uiteraard kan ook de Stichting niet
om de inzet van al die vrijwillige molenaars heen. Hun Gild bestond immers
ook al weer 35 jaar. Een goed molenjaar toegewenst. De redactie
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Bij de foto’s op de cover:

Agenda
5 maart

Jaarvergadering De Hollandsche
Molen in Amsterdam met
uitreiking jaarprijzen
25 maart
Algemene voorjaarsvergadering
26 maart
Friese molenaarsdag
9 april
Excursie naar Noord–Holland
16,17 april Leeuwarder Molendag
14 mei
Nationale Molen- en
Gemalendag
15 mei
Sluiting kopij nr. 142
7 juni
1e avondexcursie
21 juni
2e avondexcursie
10 sept.
Friese Molendag

De Workumer molen op afgelopen Nijefurdse Molendag en de Deelsmolen bij
Vegelinsoord, allebei in winterse sferen.De laatste molen is opgenomen in de
inmiddels populaire avond-excursies waarover we u in dit nummer nader
informeren.

40 Jaar De Fryske Mole !!!
Als ik op vrijdag 17 december naar Sexbierum rijd voor de feestelijke
bijeenkomst tgv het 40 jarig bestaan van De Fryske Mole realiseer ik me dat er
in 40 jaar toch wel veel veranderd is in de Friese molenwereld. Na de oorlog
moest alles weer worden opgebouwd, ook het monumentenbeheer. Vrijwillige
molenaars die molens willen laten draaien zien we sinds de 60‟er jaren. Dat de
Stichting De Fryske Mole het provinciaal molenbezit in Friesland overnam en ging
beheren was een belangrijke stap. Een derde deel van de Friese molens valt nu
onder deze stichting en het merendeel ervan staat er goed bij. Op basis van
vrijwilligheid investeren bestuursleden en molenaars dus al 40 jaren op
geweldige wijze in onderhoud en restauratie van deze molens. Politiek,
organisatorisch, technisch, administratief en sociaal een hele klus, eigenlijk veel
te groot voor vrijwilligerswerk. We mogen ze dus met ons allen wel heel
dankbaar zijn. En vandaag dus de feestelijke bijeenkomst. De echte feestdatum
van de oprichting, op 28 december, is daarvoor
niet zo handig. Gladde wegen, sneeuw op de
velden, enorme files in centraal Nederland, echt
omstandigheden om samen binnen feest te
vieren en het glas te heffen.
De uitnodiging vermeldt dat een viertal
sprekers hun visie komt geven op de herziening
van het monumentenbeleid, met na de pauze
een forumdiscussie. En natuurlijk een afsluiting
met een “drankje met hapje” om de

molenbanden te onderhouden en te versterken.
In de grote ruimte onder molen De Korenaar zijn de vele tafeltjes goed bezet.
Naast molenaars, moleneigenaren en molenmakers zijn er andere bij
monumentenbeheer betrokken stichtingen uitgenodigd. De koffie met oranjekoek
verschaft de aanwezigen een stevige basis om de prekers aan te kunnen horen.
Na zijn welkomstwoord geeft jubilerend
voorzitter Lodewijk Zwierstra de
microfoon over aan de heer Cees van ’t
Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Deze benadrukt de noodzaak om
bij de geplande Rijks-bezuinigingen het
cultureel erfgoed toch zoveel mogelijk te
ontzien. Maar een bezuiniging van 5% per
2014 op de gelden voor erfgoed blijkt
inmiddels wel zeker. Hij benadrukt dat voor
de Rijksdienst, naast technisch en bouwkundig onderhoud, cultuurhistorie en
ruimtelijke ordening steeds meer van betekenis zijn als wezenlijke aspecten voor
het beheer van een monument.
Hij stelt dat het noodzakelijk is dat de regelgeving rond onderhoud en restauratie
vereenvoudigd wordt en dat het plafond van het subsidiabele bedrag voor
onderhoud in de BRIM omhoog gaat van € 50.000,00 naar € 100.000,00 voor de
zesjarige PIP-termijnen. Een vereenvoudigde regelgeving betekent immers dat
de vrijwilliger makkelijker kan werken. Afstemming tussen provincie en
rijksdienst wordt ook belangrijk: één loket voor de subsidieaanvraag.
Herbestemming van (leegstaande) monumentale gebouwen zal ruime aandacht
krijgen, het kan een garantie zijn voor goed onderhoud.
In de zomer van 2011 zal er een nieuw monumentenbeleid geformuleerd zijn
waarvoor een drietal uitgangspunten essentieel zijn:
- geen verplaatsing tenzij…
- geen reconstructie tenzij…
- het monument dient bewaart te worden in zijn cultuurhistorische en ruimtelijke
omgeving.
Gedeputeerde Mevrouw Jannewytske de
Vries laat weten dat het provinciaal
monumentenbeleid gaat veranderen. Het Rijk
zal immers 25% gaan korten op de bijdrage aan
de provincie. Minder geld en hoe dit dan te
besteden? De gedeputeerde haalt een uitspraak
aan van Leo Endendijk,directeur van De
Hollandsche Molen, gedaan op deze zelfde
plaats tijdens het slotsymposium van het Jaar
van de Molens in 2007: “ Het geld ligt op
straat”. Kijk voor onderhoudsgelden niet alleen
naar overheidssubsidies maar vooral ook naar

andere gelden zoals van burgers middels bijv. donateurschap en naar sponsors
als bijv. energiebedrijven (windturbines voor windmolens?).
De provincie werkt aan een nieuw beleidsplan voor de ruimtelijke ordening dat in
2011 klaar moet zijn. Voor monumenten zal dit een verschuiving inhouden van
objectgerichtheid naar gebiedsgerichtheid, zoals ook de Rijksdienst dit voorstaat.
Er zal een nieuwe lijst worden vastgesteld van monumenten die van provinciaal
belang zijn. Voor een provinciale bijdrage in de financiering van onderhoud zal er
een afstemming moeten komen op de 6 jaar termijn die in de BRIM wordt
gehanteerd.
Net als de Rijksdienst wil ook de provincie bij de beoordeling van onderhoud en
restauratie de ontwikkelingsgeschiedenis van het monument een zeer belangrijke
rol laten spelen.
In het kader van optimaliseren van het monumentenbeheer raadt de
gedeputeerde de verschillende instellingen aan meer samen te werken, iets dat
kosten- en energiebesparend kan werken. Er is al sprake van gezamenlijke
huisvesting in het Monumintehûs aan de Emmakade en het moet mogelijk zijn
om, met behoud van eigen identiteit, verder te integreren. Instellingen hebben
een overlap in werkzaamheden en dat moet een gezamenlijk back-office mogelijk
kunnen maken.
Ook stelde de gedeputeerde het model van de Engelse „National Trust‟ als
voorbeeld voor mogelijk toekomstig beheer van het Friese erfgoed. Eén van de
mogelijkheden die de moeite van verkennen waard is, is de vorming van een
soort Friese Trust voor het Friese Erfgoed naar Engels model. Dit is in Engeland
erg succesvol. Het heeft miljoenen burgers en donateurs aan zich gebonden. Het
bordje “National Trust” heeft daar een enorm sterke uitstraling en aantrekkingskracht naar buiten toe.
Afsluitend overhandigde de gedeputeerde de jubilerende stichting een
aangepaste Friese vlag met de tekst: Fryslân, er kan er maar een de mooiste
zijn. Dit naar aanleiding van het feit dat Fryslân door de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap uitgeroepen is tot de mooiste provincie. Friesland kreeg daarbij
een 7,2 als rapportcijfer, vooral vanwege zijn coulissenlandschap: kleine weides
of akkers omheind door houtwallen.
Als derde sprak burgemeester Bearn Bilker namens de Vereniging Friese
Gemeenten. Hij stelde vast dat de
onderhoudstoestand van de Friese molens, dank zij
de BRIM, over het algemeen relatief goed is. Hij
benadrukte, net als zijn voorgangers, het belang
van de ruimtelijke en cultuurhistorische waarde
van molens. Gemeenten spelen geen rol bij de
BRIM maar zijn vaak wel eigenaar. Hij stelt dat de
gemeente primair de taak heeft van behoeder van
de kwaliteit van de cultuurhistorie. Ook hij noemt
de noodzaak dat de bij het monumentenbeheer
betrokken instellingen meer en meer professioneel

zullen moeten gaan samenwerken en opereren naar de overheden.
Als laatste sprak de heer Karel
Fortanier, penningmeester van de
stichting De Jonge Arnoldus, als
vervanger van de verhinderde heer
Leo Endedijk van De Hollandsche
Molen. Zijn stichting richt zich met
name op de financiële ondersteuning
bij molenonderhoud in Noord-Holland
en Friesland. Als uitbetalingen in het
kader van de BRIM pas aan het eind
van de zesjarige periode
plaatsvinden, kan voorfinanciering
een probleem worden. De stichting is inmiddels bij veel molenrestauraties in
Fryslân betrokken. Om een grote stichting als de jubilerende Fryske Mole daarbij
optimaal tegemoet te komen, stelt hij voor om als twee stichtingen samen een
nieuw fonds in het leven te roepen, het Louise Scholten Fonds. Voor dit nieuwe
fonds, dat De Fryske Mole bij de financiering van onderhoud en restauraties moet
helpen, heeft hij een cheque van € 100.000,00 meegenomen. Natuurlijk wordt
zijn gebaar met grote dank begroet.
Er blijven vragen
De verschillende sprekers blijken eensgezind maar er blijven vragen liggen. Bij
Monumentenbehoud dienen cultuur-historische waarde en ruimtelijke omgeving
bewaard te worden. Maar wie moet dit concreet bewaken? Wie heeft daarvan
voldoende concrete kennis en daarvoor ook voldoende invloed? Bij molens kan
daar een belangrijke rol zijn weggelegd voor de molenaars. Maar hoeveel invloed
kunnen zij krijgen?
Welke monumenten krijgen de komende jaren prioriteit bij toekenning van
subsidie? Er is 100 miljoen beschikbaar voor 50.000 tot 60.000 monumenten.
Wat betekent dat straks voor onze molens?
Het BRIM plafond wordt verhoogd van € 50.000,-- naar € 100.000,--. Er komt
niet meer geld beschikbaar. Aanvragen komen dus in de wachtrij, er zal moeten
worden geloot. Wat betekent dat voor onderhoud en restauratie van de molens?
De provincie werkt, naast de bestaande lijst van Rijksmonumenten, aan een
eigen lijst van monumenten van provinciaal belang. Wat gaat dat betekenen voor
de beschikbaarheid van gelden voor molenbehoud?
Na de gezellige praat in de pauze was er gelegenheid het forum vragen te
stellen. Maar vragen betreffende het thema, herziening van het
monumentenbeleid, zijn er eigenlijk niet.

Wel wordt het probleem van de kosten van brandverzekering gesignaleerd. Het
verzekeren van een molen tegen brand is bedoeld een veilig gevoel te geven en
een garantie voor voortbestaan. Voor de BRIM is brandverzekering verplicht. De
kosten ervan zijn echter niet subsidiabel. Als de molen afbrandt is wederopbouw
niet vanzelfsprekend en zo jal, wordt de nieuwe molen dan weer erkend als
monument? Een eenduidig antwoord op deze vraag blijkt niet beschikbaar.
Ook wordt de honorering van molenmakers aan de orde gesteld. Kan hun
honorering niet omhoog? We willen immers de vaardigheden van deze
specialisten voor de toekomst behouden! Deze betaling is natuurlijk een zaak
van de molenmakers en hun werkgevers zelf. Als zij menen dit waard te zijn
moet het in de offerte worden meegenomen.
Aan het eind dankte de heer Lodewijk Zwierstra, trotse voorzitter van De Fryske
Mole, de sprekers en zaal
voor hun inbreng. Alle
aanwezigen kregen een
presentje mee. De jubilaris
had voor deze feestelijke
gelegenheid een waaier laten
maken waarop alle molens
van de stichting vermeld
staan, met de bijbehorende
gegevens.
Daarna wachtte nog een
drankje en een hapje, was er
gelegenheid bij te praten en
om voor te bereiden op een
terugkeer door een witte en
hier en daar al gladde
provincie die wilde laten zien
toch ook in de winter de
mooiste te kunnen zijn.

Geurt van de Weg

Efkes byprate troch “De Fryske Mole”
Jubileum
Op 17-12-2010 hebben we het veertig-jarig
jubileum in de molen van Sexbierum gevierd.
Elders in dit blad staat een verslag van Geurt van
de Weg. Bedankt voor de cadeaus; we zullen een
aantal bestuursvergaderingen af kunnen sluiten met een BB! Vermeldingswaard
is natuurlijk het cadeau van de stichting “De Jonge Arnoldus”. Niet bedoeld voor
het dekken van een eventueel tekort op de begroting, maar voor speciale zaken.
We gaan met dit geld een eigen fonds opzetten op basis van de door “De Jonge
Arnoldus” aangegeven voorwaarden.
Restauraties
De restauratie van De Olifant is vorig jaar niet afgerond, omdat we voorrang
aan de uitvoering van onderhoudswerk aan andere molens hebben gegeven. We
onderzoeken nog of we een rondmaalcircuit kunnen aanleggen. De Jansmolen
is verwijderd en ligt in de werkplaats van Agricola/ Bouw 75 te Warns. Bij het uit
elkaar halen van de molen zijn een aantal tegenvallers aan het licht gekomen.
De extra kosten bedragen ca. € 10.000,-, waar nog dekking voor moet worden
gevonden.
Voor de restauratie van de Victor hebben een aantal molenbouwers een offerte
geleverd. Hierbij bleek het bouwbedrijf Kolthof te Stiens de laagste inschrijver en
het werk is voorlopig aan dit bedrijf gegund. De definitieve gunning vindt plaats
als de dekking van de ontbrekende 15% van de kosten is verkregen. Hiervoor is
een aantal fondsen voor een bijdrage benaderd.
Ook de Himmole is verwijderd en ook hier bleken tegenvallers ter grootte van
een bedrag van ca. € 10.000,-. Dit bedrag kan binnen de begroting worden
opgevangen. In het vervolg zal bij het verwijderen en herplaatsen van dit soort
molens een stevige stelpost voor onvoorzien moeten worden opgenomen. De
Himmole komt op de plaats van de vroegere Terpensmole te staan en krijgt
t.z.t. ook deze naam.
Onderhoud
De Monumentenwacht Fryslân heeft de onderhoudsstaat van de niet
gerestaureerde molens opgenomen. Op basis van deze opname zal het Periodiek
Instandhoudings Plan ( PIP) voor de periode 2013-2018 worden gemaakt. Eind
februari/ begin maart zal het uit te voeren onderhoud voor dit jaar worden
opgenomen.
Er is nog geen oplossing voor de problematiek van de kosten van de
brandverzekering. De minister van O.C.W. stelt bij het verkrijgen van subsidie de
voorwaarde dat de molens moeten worden verzekerd tegen brand, maar stelt de
kosten niet subsidiabel. De totale kosten bedragen voor ons ca. € 28.000,- en
zijn niet op te brengen. Aangezien meer moleneigenaren dit probleem hebben, is

een werkgroep onder leiding van “De Hollandsche Molen” bezig met het zoeken
naar een oplossing.
Overname van de Aylvapoldermolen te Burgwerd
Het bestuur van de gelijknamige stichting heeft ons benaderd voor de overname
van de molen. Het bestuur van DFM heeft hier in principe mee ingestemd. De
molen komt oorspronkelijk van Hallum en was eigendom van DFM. De “verloren
zoon” komt weer thuis. De provincie Fryslân en de gemeente Littenseradiel
hebben ingestemd met de het verzoek voor het geven van de reguliere
onderhoudssubsidie.
Begroting 2011
De begroting sluit op een bedrag van ca. € 430.000,- en is sluitend. Door het
vertrek van onze molenmaker is de opzet nogal gewijzigd. Het vrijkomend
bedrag is aangewend voor het uitbesteden van een aantal taken van de
secretaris om het bestuur minder kwetsbaar te maken. Tevens worden de kosten
voor uitvoering van onderhoud en het verkrijgen van advies verhoogd. De
provinciale subsidie kon tevens met ca. € 10.000,- worden verlaagd.
Tot slot
Helaas heeft Cees Foppele moeten besluiten om te stoppen als P.R. medewerker
voor DFM. We zijn hem zeer erkentelijk voor het maken van de uitnodiging en de
mooie folder voor het 40 jarig jubileum. Het idee van de waaier was een vondst.
Gelukkig blijft hij de website wel onderhouden en ook blijft hij molenaar op de
Achlumermolen.
Er is af en toe discussie over de naam van de molen en dat was de reden om De
Fryske Akedemy te vragen om uit te zoeken wat de juiste naam van de molens
is. Het resultaat van dit onderzoek wordt in de komende bestuursvergadering
besproken.
Voor een aantal molens in de provincie hebben we molenaars nodig. Wie?
Wij willen graag meer donateurs hebben en vragen u om mensen in uw
omgeving 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. Alvast bedankt voor uw moeite.
En u weet het, als de vlag op de molen staat, dan is de molenaar aanwezig en wil
hij u graag ontvangen en over “zijn” molen vertellen.
Pieter Kooistra,
secretaris van het bestuur De Fryske Mole
e-mail secretaris@defryskemole.nl
Zie ook onze website www.defryskemole.nl

Mededelingen van het
Gild Fryske Mounders
Uitnodiging Openbare Voorjaarsvergadering
vrijdag 25 maart 2011 om 19:30 uur
De Trilker (www.detrilker.nl)
Marsherne 2, 9O13 CG Poppenwier
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

Opening.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Vaststellen notulen najaarsvergadering 2010.
Vaststellen jaarverslag 2010.
Penningmeester.
Jaarverslag 2010.
Verslag kascommissie.
Verkiezing nieuw (reserve)lid kascommissie
Verslag jeugdcommissie.
Opleidingen.
Jaarverslag 2010
Stand van zaken.
Mededelingen uit de leermeestervergadering.
Uitreiking diploma‟s periode oktober 2010 - maart 2011.
Bestuurswijziging
Herverkiezing bestuurslid Frans Venema, die zich beschikbaar stelt voor
een tweede termijn.
Zowel onze voorzitter, Frank Terpstra als onze penningmeester, Piet de
Vries treden af als bestuurslid.
Rondvraag.
Pauze.
12.
Presentatie door Warner Banga over zijn boek “Jim
mutte komme, ut waait” en het onderzoek wat daaraan
voorafging (zie verderop)
13.
Sluiting.
Bestuur Gild Fryske Mounders
www.molenaarworden.nl

Jim mutte komme: ut waait!
„Na de pauze‟ geeft Warner B. Banga een presentatie over de
geschiedenis van molens en molenaars in Dongeradeel. Warner
is zelf ook actief als vrijwillig molenaar op de Dokkumer
molens. Zijn molenhobby stond de afgelopen elf jaar (!) vooral

in het teken van zijn boek over molens en molenaars in Dongeradeel. Het fraai
uitgevoerde boek is vrijdagmiddag 10 september jl. officieel gepresenteerd in de
raadzaal van Dongeradeel in Dokkum. De titel van boek, maar ook van de lezing
voor het GFM luidt: Jim mutte komme: ut waait! De Dokkumer molenaar Albert
Willems Banga riep met deze woorden desnoods midden in de nacht zijn
knechten uit bed. Een molenaar was en blijft afhankelijk van de wind.
Warners lezing is, net als zijn boek, een rijk geïllustreerde vertelling over de
molens in Dongeradeel, hun molenaars en hun belevenissen. Oude beelden van
molens die we nu nog kennen. Uiteraard komen ook molens in beeld die ons
tijdperk niet hebben gehaald. Door de raadpleging van vele (archief)bronnen en
diverse molenvrienden heeft Warner in de afgelopen elf jaar veel bijzondere
feiten verzameld en hun samenhang in kaart gebracht. Warner heeft ook een
duidelijk doel voor ogen met zijn werk. Hij wil de molenkennis doorgeven aan
een nieuwe generatie. Met de presentatie van zijn boek is dat al goed gelukt,
dankzij ruime media-aandacht. Als Gild Fryske Mounders kunnen we trots zijn op
leden die een dergelijk historisch onderzoek weten te vertalen naar een boek en
een lezing welke zowel inhoud hebben als plezierig zijn om tot je te nemen. Voor
iedere molenvriend boeiend om naar te kijken en te luisteren!

Verslag Openbare Najaarsvergadering
Gild Fryske Mounders
op vrijdag 5 november 2010
Aantal aanwezige leden en belangstellenden volgens presentielijst: 70 mensen.
Met kennisgeving afwezig: S. Jellema, L. Sierksma en F. Venema
1.
Opening.
Voorzitter Frank Terpstra opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het
bijzonder de spreker van vanavond de heer Walter vanden Branden, die
helemaal vanuit Gent in België hierheen is gekomen, en de geslaagden die straks
hun diploma uitgereikt krijgen.
Punt van orde: toevoegen na punt 7: Instellen jeugdcommissie.
2.
Mededelingen en beschouwingen.
Er zijn een tweetal boeken aan te bevelen: Warner Banga heeft een boek
gepubliceerd over de geschiedenis van de molens in Dongeradeel; Lia en Rolf
van der Mark hebben een verslag gemaakt van de restauratie van de Rietvink en
dat als boek uitgegeven.
Frank en Albert zijn naar de opening van de Langweerder molen geweest, het
viel op dat er geen enkele publiciteit aan dit gebeuren is besteed, terwijl de
openingshandeling werd verricht door Prof. Dr. Plasterk (oud-minister).
De mensen van de Friese Molendag worden bedankt voor de organisatie.
De workshop veiligheid was een groot succes, 35 à 40 aanwezigen.
3.
Vaststellen en goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 2010.
Berry Weber spelt zijn naam met een „e‟, niet met een „a‟; verder zijn er geen
opmerkingen.

4.

Ingekomen stukken. geen

5.
Penningmeester, begroting 2011.
Penningmeester Piet de Vries vertelt dat dit zijn laatste begroting in deze
bestuursperiode is, in maart volgend jaar neemt hij afscheid. Het is een redelijk
standaard begroting, wat opvalt is dat er een bescheiden bedrag is begroot voor
de jeugdcommissie. Niemand van de aanwezigen heeft op- of aanmerkingen.
6.

Opleidingen.
Stand van zaken.
Er zijn momenteel 34 leerlingen, dit jaar hebben 8 examen gedaan, 6 hebben in
maart hun diploma in ontvangst genomen, voor vanavond staan er twee
uitreikingen op het programma.
Mededelingen uit de leermeestervergadering.
Aan het lespakket is een DVD/CD van het Groninger Molenhuis toegevoegd.
Hendrik van der Veen is gestopt met het leermeesterschap, hij wordt vervangen
door Johan Nooy. Jan Bergstra en Hans de Vries worden voor wat betreft de
lessen op de windmotor opgevolgd door Henk Brandsma.
Uitreiking diploma’s periode maart 2010— oktober 2010.
Sytse Faber ontvangt het diploma uit handen van Cees Nooteboom, die Simon
Jellema vervangt.
Piet Meinderts ontvangt het diploma uit handen van Jaap Tiedema.
Verder
Martin Bakker wenst de geslaagden succes en vraag applaus voor de
leermeesters en gecommitteerden, die steeds veel tijd steken in de opleiding.
Voor Hendrik van der Veen, Jan Bergstra en Hans de Vries zijn er bloemen voor
het vele werk dat zij als leermeester in de opleidingen hebben gestoken. Hendrik
van der Veen is helaas ziek en Jan Bergstra neemt de bloemen voor Hans de
Vries in ontvangst; Hans is naar het theater.
7.
Bestuursmutatie.
Omdat in de volgende ledenvergadering zowel Frank als Piet afscheid nemen van
het bestuur, is er nu versterking nodig om zich alvast in te kunnen werken.
Frits Bloem en Johannes Rozenga worden met algemene stemmen tot bestuurslid
gekozen en nemen plaats achter de bestuurstafel. Volgend jaar maart nemen
Frank en Piet afscheid na acht jaar bestuur.
8.
Instellen jeugdcommissie.
Naar aanleiding van een opmerking van Simon Jellema in de vorige vergadering
heeft het bestuur besloten tot het instellen van een jeugdcommissie, Arjan
Reekers heeft toegezegd zitting te willen nemen in de commissie terwijl vanuit
het bestuur Frans Venema zitting neemt. Deze beide mensen kunnen de
commissie aanvullen naar behoefte. In de vergadering bieden zich geen mensen
aan om zitting te nemen in de commissie.
Rondvraag.
Gjalt de Groot deelt mee dat er voor op het podium eendenkorven
alsmede zijn nieuwe boek te koop zijn.
Jet Sandberg deelt mee dat de Friese molenaarsdag volgend jaar zal
worden gehouden op 26 maart, bovendien is het de laatste keer dat zij de
molenaarsdag organiseert. Degene die zich aangesproken voelt om deze dag te
organiseren kan zich melden bij het bestuur.

Jaap Tiedema heeft twee mededelingen, op 9 april gaat het jaarlijkse
molenreisje naar Noord Holland, op 28 november wordt de Nijefurdse molendag
gehouden. Volgens Frank de moeite waard om te bezoeken, alleen al vanwege
de versterking van de inwendige mens.
Johannes Kooistra meldt namens de gemeente Wolvega dat er voor de
Windlust een tweede molenaar wordt gezocht, er komt een mededeling in De
Utskoat en op de website.
Jan Coppens pleit ervoor een vervolg te geven op de workshop veiligheid
met dan meer de nadruk op omgaan met bezoekers en kinderen, deskundigen
betreffende aansprakelijkheid: kortom niet alleen de arbo aspecten maar het
onderwerp breder maken. Frank zegt toe er straks op terug te komen. (zie
artikel útskoat).
De boeken van de fam. Van der Mark en van Warner Banga zijn eveneens
te koop bij de auteurs.
Hoewel geen agendapunt geeft Frank een presentatie over zijn periode als
bestuurslid en de zaken die hem zijn opgevallen en waarin hij pleit voor een
beter beheerstructuur van de molens. De volledige tekst wordt opgenomen in De
Útskoat.
Pauze
Tijdens de pauze worden er weer allerlei ervaringen uitgewisseld. Na de pauze
verzorgt Walter Van den Branden de lezing Molens veelvuldig bekeken: symbool,
metafoor en allegorie. Walter is conservator van MOLA in Wachtebeke. Dit is het
provinciaal molencentrum van Oost Vlaanderen. Walter weet dit op een
pakkende wijze te doen en sluit zingend zijn betoog af.
Sluiting.
Frank sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Albert Wester, secretaris.

Jaarverslag Gild Fryske Mounders 2010
Chronologisch overzicht van de activiteiten van het GFM
De Friese Molenaarsdag, georganiseerd door Jet Sandberg, vond plaats op 21
maart op een vijftal molens in en rond Joure en trok ook dit jaar weer veel
molenaars uit alle windstreken.
In de voorjaarsvergadering op 26 maart werden zes dipoma's uitgereikt:
Seije Hoekstra: Jan Peenstra en Johannes Terpstra
Cees Notenboom: Berry Weber en Arjan Reekens
Sjerp de Jong: Jelmer Talsma en Harryt Dijkman
Na de pauze hield Mark Ravesloot een boeiend betoog over de molenbiotoop.
De jaarlijkse busexcursie, georganiseerd door Jaap Tiedema en Ruurd Jakob
Nauta, leidde op 10 april naar windmolens in en rond Rotterdam.
In mei vond de jaarlijkse vergadering met De Fryske Mole plaats.
Op 8 en 15 juni vonden twee avondexcursies plaats in Goëngahuizen resp. in
Woudsend.
Op 20 oktober vond een workshop betreffende veiligheid plaats waarbij de
nadruk voornamelijk op de ARBO wet lag. Sommige aanwezigen hadden het
onderwerp graag iets uitgebreider behandeld, b.v. wie is waarvoor aansprakelijk.
In de najaarsvergadering op 5 november werden twee diploma‟s uitgereikt:

 Simon Jellema: Sytse Faber (uitgereikt door Cees Notenboom)
 Jaap Tiedema: Piet Meinderts
Er werden twee nieuwe bestuursleden gekozen: Frits Bloem en Johannes
Rozenga. Bovendien werd een jeugdcommissie in het leven geroepen met Arjen
Reekers en Frans Venema.
Na de pauze verzorgde Walter van den Branden de causerie Molens veelvuldig
bekeken: symbool, metafoor en allegorie. Walter is conservator van MOLA in
Wachtebeke, het provinciaal molencentrum van Oost Vlaanderen.
Het bestuur bezocht op 9 oktober de heropening van de Sweachemer molen in
Langweer en op 17 december het 40 jarig jubileum van De Fryske Mole in De
Korenaar te Sexbierum
Overig
Het bestuur van het GFM vergaderde in 2010 vijf maal, achtereenvolgens bij
Frank Terpstra, Martin Bakker, Frank Terpstra (Deels molen), Frans Venema en
Frank Terpstra. Verder waren tussen de bestuursleden veel telefonische en email contacten.
Tot slot mag niet onvermeld blijven, dat gedurende het verslagjaar veel leden
van het GFM meewerkten en deelnamen aan de diverse molenmanifestaties en
activiteiten.
Albert Wester, secretaris

Jaarverslag Opleidingen Gild Fryske Mounders 2010
Dit jaar hebben 6 leerling molenaars het examen voor vrijwillig molenaar
afgelegd, allen met positief resultaat.
leermeester
geslaagde leerlingen
Jaap Tiedema
Piet Meinderts
Sjerp de Jong
Haryt Dijkman en Jelmer Talsma
Simon Jellema
Sietze Faber
Cees Notenboom
Arjan Reekers en Berry Weber
Hendrik van der Veen heeft als leermeester afscheid genomen. Zijn plaats is
ingenomen door Johan Nooy. Afscheid van de windmotor hebben genomen: Hans
de Vries en Jan Bergsma; Henk Brandsma is hun vervanger, hij is leermeester
geworden op de windmotor en op de Nijlander samen met Jaap Tiedema.
We zijn het jaar begonnen met 32 leerling-molenaars, verdeeld over 11
lesmolens. Gedurende het jaar hebben zich 6 nieuwe leerlingen aangemeld om
de opleiding tot vrijwillig molenaar te volgen.
Een 6-tal leerlingen is om diverse redenen van de lijst afgevoerd.
Overzicht aantal leerlingen 2010 en 2011:
leermeester
2011
2010
leermeester
2011
Clemens
Brouwer
1
1
Rolf Dijkema
6
Cees Notenboom 2
6
Sjerp de Jong
2
Durk Piersma
4
4
Sije Hoekstra
2
Dick Sandberg
4
4
Simon Jellema 2
Johan Nooy
1
3
Wil Heick
4
Jaap Tiedema
4
4
totaal
32
Met dank aan de leermeesters en de gecommitteerden zien we terug op
geslaagd molenaarsjaar. Martin Bakker, opleidingen GFM
Gerkesklooster, 24 januari 2011

2010
5
4
2
3
4
38
een

Avondexcursies
Gild Fryske Mounders
2011

De GFM-avondexcursies vinden dit jaar voor de achtste
keer plaats. Voor Piet de Vries en ondergetekende komt
dit voorjaar een einde aan onze bestuursperiode voor het
Gild Fryske Mounders. Piet en ik bedanken alle leden
voor de positieve samenwerking in de afgelopen jaren!
Wij kijken terug op mooie jaren, die voorbij leken te
vliegen. Samen met enkele molens in de omgeving, zijn
de molens die wij bemensen dit jaar het reisdoel van de
avondexcursies.
Avondexcursie 1
De eerste avondexcursie vindt plaats op dinsdag 7 juni 2011 van 19.30 uur tot
circa 21.30 uur op:
De Rat te IJlst
Simon Jellema c.s.
Dorismooltsje te Oudega (W)
Piet de Vries c.s.

Avondexcursie 2
De tweede avondexcursie vindt plaats op dinsdag 21 juni 2011 van 19.30 uur
tot circa 21.30 uur op:
Penninga‟s Molen te Joure
Harm Zuidstra, Anne S. de Jong
De Groene Molen te Joure
Bauke Bos
Grevensmolen te Vegelinsoord
Ane Dijkstra, Popke Timmermans
Frank Terpstra

De gastgevende molenaars en het GFM nodigen u en uw aanhang van
harte uit!
Frank Terpstra
Foto: Durk Piersma – Dorismooltsje op een prachtige zomeravond vanaf
de Oudegaster Brekken gefotografeerd.

De tiid hâldt gjin skoft
De tijd gaat snel voorbij. Voor je het weet is er weer een molenjaar
voorbij. Krijg ik van Jaap Tiedema weer de vraag om het
draaiurenoverzicht 2010 in te vullen en op te sturen. Voor mij ook de
gelegenheid om terug te kijken naar de afgelopen 8 jaar dat ik
penningmeester ben geweest van het Gild Fryske Mounders. Waar blijft
de tijd.
Ik heb De Utskoat nr 109, nog met zwart-wit omslag, opgezocht om te kijken
wat er toen allemaal speelde. Op 20 december 2002 is door de vergadering de
beslissing genomen om als zelfstandige vereniging GFM verder te gaan. Niet
iedereen was er gelukkig mee. Wij zijn als nieuw bestuur voortvarend begonnen.
Veel vergaderd. Veel zaken regelen. Heel veel werk verzet. Binnen een jaar
stond het GFM weer als een huis.
Als we naar de jaarvergaderingen kijken is de opkomst altijd heel goed. Zorgen
voor koffie/thee met oranjekoek, een balletje in de pauze en natuurlijk ook een
aantrekkelijke agenda. Met na de pauze interessante of minder geslaagde
sprekers. In deze periode hebben wij heel veel nieuwe aankomend molenaars
mogen begroeten die na hun opleiding met goed gevolg examen hebben gedaan
en nu molenaar zijn. Het doel van het GFM is volgens mij in deze jaren, het
opleiden tot molenaar, heel goed gestalte gegeven. Het GFM beschikt daarvoor
over een aantal zeer kundige leermeesters. De diploma uitreiking is dan ook
voor hun een feest. Blijkt ook duidelijk uit de reacties van de geslaagde
molenaars. Met deze profs kan de vereniging nog jaren vooruit.
Nu sluit ik de 8-jarige periode als penningmeester af. Ik mag graag met cijfers
werken en dan is de boekhouding van onze vereniging fijn om te doen. Elk jaar
werd afgesloten met een positief saldo. Johannes Rozenga neemt nu het stokje
over. Johannes veel succes met je werk voor ons Gild Fryske Mounders. Voor het
nieuwe jaar hebben veel leden een acceptgiro gekregen om de premie voor de
wa-plus verzekering voor 2011 te betalen. Veel leden hebben dat al gedaan.
Leden die geen acceptgiro hebben gekregen en toch de wa-plus verzekering
willen afsluiten kunnen € 9,50 over maken naar Gild Fryske Mounders, Sneek;
rek.nr. 29.80.24.934.
Piet de Vries, Penningmeester GFM

In 2010 konden we volgende nieuwe leden
verwelkomen:
J. Tigelaar uit Erica, Sj. de Roos uit Makkum, P. Drent uit Leeuwarden,
L.G. de Ruiter uit Leeuwarden, W.A. Veenstra uit Surhuizum, A.Sierdsma
uit Harlingen en M. Halma uit Drachten

Eefkes foarstelle, de nieuwe voorzitter
Myn namme is Frits Bloem. Ik wenje yn
Burgum en bin mei myn lêste skoaljier
yn it ûnderwiis oan ‘e gong.
Foarútsjend nei dit momint haw ik neitocht
oer in moaie hobby. Dêr die ik net sa lang
oer: altyd al like it my prachtich moai om
frijwillich mûnder te wêzen. Jierrenlyn haw
ik ea mei in freon in besite brocht oan de
mûne fan Sybrandehûs. Hy wie amtner by
Steatsboskbehear. De mûne wie ek fan dy
organisaasje. Yn wêzen is doe al de basis
lein foar wat it no wurden is. 7 jannewaris
2006 krige ik myn earste les op De Grutte
Mûne te Broeksterwâld fan Rolf Dijkema. Dit
hie ek wer wat nostalgysk: as bern swommen en fisken wy hjirre simmerdeis
faak yn „e âld feart. Dy oplieding by Rolf hat my wakker foldien. O sa gesellich en
tige kundich. 13 oktober 2007 wie it sa fier: der koe eksamen ôflein wurde. It
wie in tige mistige sneon, mar dat wie noch net it slimste. Der stie ek in ferhipt
bytsje wyn. Lokkich bettere dit letter wat, sadat it dochs allegearre trochgean
koe. Op „e ein fan it eksamen die bliken dat myn frou de oranjekoeke net foar
neat meinommen hie. Slagge dus.
Yn novimber 2007 mei maat Goffe Westra, frijwillich mûnder op De Beintemapoldermûne te Westergeast, prachtich. Letter is dêr De Hond te Peazens noch by
kommen, dit nei it ferstjerren fan Cees Teeuwisse. Goffe en ik wikselje elkoar ôf
op beide neamde mûnen. Wy binne o sa fanatyk en kinne en wolle eins gjin
sneon misse. Jimme begripe wol: it hat in goeie set west om foar dizze hobby te
kiezen.
No‟t it echte wurk aansens oan „e kant is, komt der wat romte foar in bestjoerlike
aktiviteit. Sa belâne ik dus yn it bestjoer fan It Gild. Yn ús foarjiersgearkomste sil
ik it foarsittersstokje fan Frank Terpstra oernimme.
Ik sprek de winsk út dat wy it mei-elkoar goed fine meie en foar de mûnen en
alles wat dermei gearhinget de goeie dingen dwaan sille.
De sfear yn ús feriening haw ik altyd as bysûnder noflik ûnderfûn en ik sjoch dan
ek de takomst mei fertrouwen yn „e mjitte!
Wy moetsje elkoarren meikoarten.
Frits Bloem

Burgum, 6 febrewaris 2011

Even voorstellen: de nieuwe penningmeester
It bestjoer GFM wurdt dizze tiid feroare en de skathâlder hat it acht jier
dien. Ik sil de nije skathâlder wêze. Acht jier? Ik sjoch wol wat der bart.
Ik sil besykje sa tûk op de sinten te
passen, dat wy rûn komme kinne mei de
ferieniging.
Ik bin mei pensjoen en 67 jier. Ik wenje
allinnich yn „e Westhoek.
Myn pake Johannes hat mûnder west op de
Victor yn Wânswert en ik bin der hikke en
tein. No bin ik ek learlingmûnder by de
Victor.
Ik besykje wat foar de feriening te dwaan
en mei graach mei in mûne omgean en fyn
it allebeide tige nijsgjirrich.
Dichtsjen en skriuwen doch ik graach,
fansels yn „t Frysk. It allegearre yn myn
eigen hûs ferbouwe is ek myn nocht.
Ik ha in reesfyts. Wa wit sjogge jim my
nochris fleanen.
Johannes Rozenga

De Friese Molenaarsdag
26 maart 2011
Dit jaar gaan we langs de volgende molens:
1: De Onderneming.

Molenweg 43, 8748 CN Witmarsum
stellingmolen uit 1850 (83) (155)
2: De Hiemert
Hemert 13, 8742 KH Burgwerd
spinnekop uit 1811 (85) (52)
3: Lonjé
Marneweg 2, 8701 PM Bolsward
poldermolen uit 1824 (96) (47)
4: Cornwerdermolen Sotterumerdyk 23, 8753 JA Cornwerd
poldermolen uit 1907 (89) (54)
5: De BabuurstermolenBaburen 9, 8765 LS Tjerkwerd
poldermolen uit 1882 (100) (137)
Zie de foto hierboven.
Het eerste nummer tussen haakjes verwijst naar de nummers in het boek
Friese Molens. Het tweede nummer is het nummer in de molendatabase.
Laten we hopen dat het mooi maalweer is met veel animo om de molens
te bezoeken. De opening is van 10.00-16.00 uur.
Jet Sandberg. tel nr 0517-452272

zaterdag 16 en zondag 17 april
De eerste Leeuwarder Molendag, die vorig jaar gehouden werd op 17
april, mag zeker een succes genoemd worden. Op de zeven deelnemende
molens werden tussen de 200 en 300 bezoekers verwelkomd. Daarom
zal deze molendag een jaarlijks terugkerend evenement worden.
Dit jaar zal de Leeuwarder Molendag gehouden worden op zaterdag 16 en
zondag 17 april, twee dagen dus! De acht deelnemende molens zullen op deze
twee dagen van 10.00 uur t/m 17.00 uur geopend zijn voor het publiek. De
deelnemende molens dit jaar zijn:
Kramersmolen, Molen Hoogland, Windmotor te Wirdum,
Himpensermarmolen, Froskepôlemolen, Molen van het Ouddeel,
Hemriksmolen en de Bullemolen
Helaas zal de molen van het Ouddeel niet draaien wegens de slechte staat van
bepaalde onderdelen van deze molen, maar de molen is wel open voor bezoek!
Ook dit jaar zullen er weer een paar kleine activiteiten rondom de Leeuwarder
Molendag georganiseerd gaan worden. Kijk voor wat dit voor activiteiten zijn en
meer informatie hierover op onze website:
www.everyoneweb.com/leeuwardermolendag.
Op deze website is ook meer informatie te vinden over de Leeuwarder Molendag
2011. Tot ziens op
één van de
deelnemende
molens!
Stefan Teeling
De spinnekop in
het Groene Ster
gebied bij
Leeuwarden met
zijn
karakteristieke
buitenscheprad.

40 jaar donateur
van De Fryske
Mole
Popke Timmermans vertelt
Vorig jaar herdacht onze stichting
De Fryske Mole haar veertigjarig
bestaan. Elders in dit nummer treft u
daarvan een verslag aan door
redactie-medewerker Geurt van de
Weg.
Maar er zijn ook enthousiaste
donateurs die zo’n beetje vanaf het
eerste uur het werk van de stichting
steunen. Een daarvan is Popke
Timmermans uit Heerenveen. Bij de
lezers van De Utskoat is hij vooral
bekend vanwege zijn
Knipseldoosbijdragen uit het
verleden. Maar hij stelde, samen
met Dick Bunskoeke, ook een
tweetal boekjes met oude Friese
molenfoto’s samen onder de titel
Molens in Friesland in oude
ansichten.
De molenroots
We zochten hem op voor een gesprek. Dat vond plaats in dezelfde kamer waar
we in de jaren 70 van de vorige eeuw regelmatig molendia‟s bekeken, inmiddels
zeldzame foto‟s van gemaakte molentochten door de provincie. Je vraagt je
onwillekeurig af hoe iemand zo jong al zo molengek kon worden. In hoeverre de
molenroots daarbij een rol spelen is moeilijk te achterhalen. Maar een feit is het
dat zijn pake Jacob in Ferwerd, en daarvoor in Wanswerd, molenmaker en
dorpstimmerman was. Bovendien zijn er familiebanden met zaagmolen De Fisker
in Leeuwarden. Maar de excursies van De Fryske Mole in de beginjaren zeventig
hebben toch een grote indruk gemaakt. Het was nog in de tijd van voor de grote
molenbrand in Birdaard. De bustocht ging door het noordoosten van de provincie
en dat heeft het nodige losgemaakt. Later deed de excursie de gerestaureerde
korenmolen Penninga‟s Molen in Joure aan. De daar gelegde contacten
resulteerden in een wekelijks terugkerende fietstocht van Heerenveen naar Joure
op de vroege zaterdagmolen. Het molenvirus had toegeslagen om vervolgens

nooit meer te stoppen. De allereerste besmetting
dateert echter uit de schooljaren toen een schoolreis
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem aandeed.
Daar kocht Popke z‟n eerste molenkaarten en toen was
hij in wezen al verkocht.
Hoogtepunten
We vroegen naar de grootste hoogtepunten uit zijn
molenleven. “Ik kan moeilijk een keuze maken. Mijn
fascinatie voor molens is zo groot dat iedere keuze
meteen een gelijksoortige oproept. Dat geldt ook voor
de meest geslaagde molenrestauratie, je mag het ook
het grootste molenwonder noemen. Ook daarbij zou ik
geen voorkeur kunnen uitspreken.” Popke blijft hierbij
behoedzaam en voorzichtig. Immers bij het uitspreken
van welke keuze ook weet hij pertinent zeker dat hij
een andere te kort zal doen. Toch kent de molenhobby
voor Popke de nodige uitdagingen die elk hun eigen
spanning met zich meebrengen. Noem het verzamelen
van molenboeken en ansichten. Het vinden van een
onbekend molenplaatje uit een ver verleden roept toch
een zekere verrassing op. Ook het uitkomen van
nieuwe molenboeken is elke keer weer een feest.
Popke noemt het prachtige molenboek van Warner
Banga dat vorige jaar het licht zag en waaraan hij ook
zijn steentje mocht bijdragen. Hij vindt het een van de
mooiste molenboeken ooit over Friese molens
gemaakt!
Molenaar zijn
Vervolgens kwam het molenaar-zijn op zijn pad. Penninga‟s Molen in Joure was
van schandvlek tot pronkjuweel gepromoveerd. De restauratie had een
schitterende, werkende korenmolen opgeleverd waarin het ambachtelijk malen
vanaf het begin uitgangspunt was, ondanks vermanende geluiden elders uit het
land. Maar er werd volhard in dat uitgangspunt wat later ook een jaarprijs van
het Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding opleverde. Popke voelde zich
daartoe aangetrokken: “De eenvoud van het arbeidsproces, het schitterde
functioneren en de prachtige ligging, toen nog in de weilanden buiten Joure.”
Popke leerde in die tijd fantastische molenmensen kennen, liefhebbers met hart
voor de molen wat hem zo enorm aanspreekt. Hij noemt Jan G. de Beer wiens
memoires in het tweede Friese molenboek zijn opgetekend, Jint de Swart
waarvan een Utskoat-special verscheen *) en Joannes van Tilburg, de
vakmolenaar uit Dokkum die de mannen op de korenmolen inwijdde in de
geheimen van het graan malen. “Ze stonden altijd klaar om een jonge generatie
de molenliefde en het vakmanschap bij te brengen.”

Deelsmolen toen en nu. Het knipsel links (jaren vijftig) komt uit de collectie van de
SMD/DHM en maakt melding van het feit dat de molen met afbraak wordt bedreigd.

De mooiste molen van Fryslân is voor Popke toch de Deelsmolen bij
Vegelinsoord. “Aan de ene kant is daar de ligging in het vrije veld. Als de molen
maalt komt dat heel dicht bij de tijd van weleer. Maar je moet de zaak ook niet
romantiseren. De verbinding met de huidige tijd is voelbaar door de drukte op
het water met pleziervaartuigen en de spoorlijn even verderop.”
Als het gesprek op de mooiste molens van Nederland komt slaat de twijfel weer
toe. Er zijn zo veel molenparels. Uitgesproken duidelijk is Popke in zijn beleving
van de interieurs van onze oude industriemolens. “Het leeft als ze in bedrijf zijn,
maar helaas is de omgeving vaak wat ontmoedigend.” Het is ook die
molenbiotoop die een steeds sterkere rol gaat spelen in de strijd om
molenbehoud, omdat het niet los kan worden gezien van de beleving. Volgens
Popke moet men thans echter ook zeer voorzichtig omgaan met
molenverplaatsingen. Het lijkt een trend maar het verbreekt de historische roots
en het kan de verbondenheid met de buurtbewoners hevig verstoren. ”Ik vind
dat de mensen die bij de molens betrokken zijn ook heel veel invloed hebben op
dat welbevinden.” Kortom, de rol van molenambassadeur mag niet worden
onderschat.
Kies en motiveer je keuze:
Poldermolen / korenmolen. “Ik kies de eerste omdat ik een buitenmens ben.
Op bijv. de Deelsmolen leeft dat meer dan bij een korenmolen die door de

bebouwing is opgeslokt. Bovendien ben je in zo‟n korenmolen meer binnen
bezig.”
Friese poldermolen / Zaanse industriemolen. “De keuze is moeilijk. Het
hangt er sterk van af welke je bedoelt.”
Heerenveen / Joure. “De molen in de laatste plaats. Toen ik met molens in
aanraking kwam, had Heerenveen nauwelijks een binnenwerk, terwijl in Joure al
volop gemalen werd op windkracht.”
Molengeschiedenis / molentechniek. “Ik kies voor de geschiedenis.
Uiteindelijk is de techniek daar ook een onderdeel van.”
Oude molenfoto / recente topfoto van een molen. “De oude foto heeft mijn
voorkeur vanwege de zeldzaamheid en je kunt dat wat verdwenen is niet over
doen. Een recente foto kun je altijd opnieuw maken. En dat kan dan weer een
nieuwe topper opleveren.”
Molen van Vegelinsoord / Houtzaagmolen De Fisker in Leeuwarden. “Een
lastige. In de zaagmolen liggen molenroots, maar het zijn de smeulende resten
die op mijn netvlies liggen evenals oude foto‟s van deze industriemolen. Ik kies

voor de Deelsmolen, omdat die er nog steeds staat. En hoe !” T.z.t. hoopt Popke
aan deze zaagmolen een nieuw knipseldoosartikel te weiden.
Mooiste molenboek: “Watermolens in Nederland” van P.
Nijhoff. Een opmerkelijke keuze, maar Popke vindt dat de
auteur in dit boek alle aspecten heel goed weergeeft waarbij
de tekst wordt ondersteund door sublieme fotografie.
(Voor de liefhebber kunnen we melden dat we dit boek nog
op de verkoopplank hebben staan van de boekenmakelaar op
de site www.utskoat.nl ). De drie provinciale molenboeken
vindt hij gelijkwaardig omdat ze elkaar sterk aanvullen zodat
ze als het ware een onmisbare trilogie vormen.
Welk historisch molengebruik waardeer je erg? “Vroeger was het in de
vreugd zetten met vlaggen een mooi gebruik op de Friese poldermolens als er
een zoon of dochter trouwde op de boerderij. Maar ook bij koren- en
industriemolens werd dat toegepast zoals ik ooit zag op een oude foto uit 1898
van koren- en pelmolen ‟t Lam in Leeuwarden.”
Wat vind je de grootste verandering in molenland van de afgelopen 40
jaar? “Dat zijn er meerdere. Ik herinner me nog dat we in de beginjaren 70 op
molenwrakkentocht gingen. Dat leverde de nodige foto‟s op. Dat kun je nu
(gelukkig) wel vergeten. De meeste molens zijn in redelijke tot goede staat.
Bovendien vind je bijna geen authentieke molenrompen meer. Ze zijn of
verdwenen of voorzien van kap en gevlucht. Een romp als die op de Ulesprong
bij Tijnje moet worden gekoesterd. Het is ook een onmisbaar aspect van de
bemalingshistorie. En dan de windmotoren. We verafschuwden ze eerst als
vijand van de oude houten poldermolens, maar we zijn ze toch gaan waarderen
om hun functie en beeldkwaliteit.”

Van de veenpoldermolen op De Ulesprong bestaat de romp nog steeds. De foto
dateert van 1910 (Foto Fries Museum /collectie Popke Timmermans)

Tot slot: wat mis je nog in FRYSLAN MOLELAN ? Popke is hier heel helder in.
De solidariteit, saamhorigheid. Molenaars moeten niet in eilandjes denken, geen
victorie kraaien op eigen molenerf. Je mag je eigen molen promoten, maar de

onderlinge banden met de andere molens dienen ook aan bod te komen. Het
komt er op neer dat je als collectief de molenwereld beleeft en koestert waarbij
je elke vorm van concurrentie uitbant.
Gerben D. Wijnja
*) We spelen al geruime tijd met de gedachte die memoires van Jint de Swart met de
nodige aanvullingen in een aparte uitgave te publiceren. Oud fotomateriaal is welkom.

Het dorp Berlicum lijkt te zijn uitgelopen voor de verrichtingen van een
fotograaf. De aanwezigheid van zo’n man met houten driepoot met
kiekkast, voorzien van een groot zwart kleed, werkte als een magneet.
Het was dé kans om gratis op de foto te komen. En voor de fotograaf
gold een grote menigte op de ansichtkaart toch ook als garantie voor
verkoop van die kaart. De houtzaagmolen van Berlicum in het verschiet
geldt als afsluitend decor. De molen is al lang verdwenen, maar de kaart
herinnert ons aan het beeld van weleer dankzij de verzameling van
Popke Timmermans. Wat een verschil met nu. Bijna iedereen heeft de
beschikking over een fototoestel en anders wel over een mobiele
telefoon met fotofunctie.

Citaat: Nederland is al een historisch museum
Het Nationaal Historisch Museum in Arnhem is afgeblazen door het nieuwe
kabinet; te duur in deze tijd van bezuinigingen. Dat is niet erg, luidde de stelling
op een podiumpagina in de Leeuwarder Courant, “want Nederland is op zichzelf
al een groot historisch museum.” Reacties zijn welkom bij de redactie.

.

In memoriam
Klaasje Dijkstra
Op 2 december 2010 is op
72 jarige leeftijd Klaasje
Dijkstra – Dijkstra
overleden. Klaasje was de
lieve vrouw van molenaar
Ane Dijkstra. Ane en Klaasje
waren in mei 2010 nog wel
50 jaar getrouwd. Zolang
Ane naar Grevensmolen
gaat, was Klaasje ook daar
vaak aan zijn zijde. Zaterdag
14 augustus 2010 was het
de laatste keer dat Klaasje
samen met ons op de molen
was en genoot van het
mooie zomerweer en de
langsvarende bootjes. Toeval
of niet: juist op die dag
vierden we het feit dat Ane
en Klaasje daar 35 jaar
komen. Een paar weken
later werd bij Klaasje een
ongeneeslijke ziekte ontdekt.
Ane heeft vanaf dat moment
alles opzij gezet. Hij heeft
zijn Klaasje met hulp van
kinderen en thuiszorg de nodige mantelzorg gegeven in hun woning in
Scharnegoutum. De rollen waren daarmee omgekeerd. Want wie Klaasje
heeft gekend van een bezoek bij haar thuis of op de molen, herinnert haar
als een lieve en altijd zorgzame vrouw. Ze stond altijd voor iedereen
klaar. Niet alleen met koffie, koekjes en andere traktaties, maar ook met
menselijke aandacht. Ze genoot zichtbaar als ze een dag mee was naar de
molen en als moeder voor iedereen kon zorgen. Reisjes naar andere
molens vond ze ook altijd heel erg leuk.
Voor Ane en de kinderen is dit een groot verlies. Wij wensen hen veel
sterkte.
Popke Timmermans , Frank Terpstra

Excursie GFM 2011
naar Noord-Holland
Dit jaar zal op 9 april de GFM excursie
weer plaatsvinden. Deze keer zullen we
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, oliemolen, 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 tweede molen welke
we zullen bezoeken is korenmolen (meelmolen op z‟n Zaans) De Bleeke Dood
(1656), de oudste achtkantige stellingmolen in Nederland, staande te Zaandijk.
De derde molen is oliemolen de Ooijevaar (1669), staande aan de overzijde van
de Zaan, t.o.v. De Bleeke Dood. We zullen vanaf De Bleeke Dood met een praam
worden overgezet, omdat het niet mogelijk is om over een weg of pad bij De
Ooijevaar te geraken. Normaal is De Ooijevaar ook niet toegankelijk voor
publiek, vanwege de toegangspaden. 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 excursieganger 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 58 aanmeldingen.
Wij zien uw aanmeldingen met veel plezier tegemoet.
Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta

Adverteren in De Utskoat
Koning Molenzeilen is onze nieuwe adverteerder. Het past in ons streven De
Utskoat aan te passen aan de eisen van deze tijd. Graag zouden we bijvoorbeeld
meer kleur in ons blad willen gebruiken, maar daarvoor hebben we eigenlijk
meer adverteerders nodig. Wanneer zij bijvoorbeeld in kleur willen adverteren
kunnen wij op de corresponderende pagina‟s ook kleurenfoto‟s e.d. plaatsen wat
het blad ongetwijfeld aantrekkelijker maakt. Elders in dit nummer worden
herinneringen aan oudere nummers
opgehaald en het mag duidelijk zijn
dat De Utskoat zich in de jaren vanaf
1976 wel degelijk heeft ontwikkeld.
Uitgangspunt is altijd geweest het blad
op A5-formaat uit te geven. Dat is nog
steeds het vertrouwde formaat dat
een stukje herkenbaarheid heeft te
midden van de andere molenbladen
die merendeels richting A4 zijn
gegaan. Het laatste formaat heeft wel
het voordeel dat er meer met de layout gedaan kan worden, maar we
hebben al eens berekend dat we met
dat grotere formaat nauwelijks dunner
worden. Dat formaat heeft dan ook
zeker een hoger prijskaartje. Het zou
mooi zijn in A5 wat meer kleur toe te
passen. Als adverteerder helpt u eraan
mee dit te verwezenlijken. U kunt
daarvoor contact opnemen met Pieter
Kooistra van De Fryske Mole.

Molenmaker Dijkstra slaat zijn vleugels uit
Sloten - Molenmaker Dijkstra heeft onlangs de opdracht gekregen voor de
restauratie van molen Montefiore in Jeruzalem. Samen met een Engelse
molenmaker (die de wielen maakt) wordt deze van oorsprong Engelse molen
gerestaureerd. Dijkstra verzorgt onder andere de restauratie van de kap, het
gevlucht en de zolders. Volgend jaar april dient de molen in Jeruzalem
opgebouwd te zijn, maar de bouw vindt in eerste instantie plaats in de
werkplaats te Sloten waarna de onderdelen naar Israël verscheept worden.

Restauratie molen Windlust Wolvega
Sinds 1888 is molen Windlust gevestigd in het centrum van Wolvega. Deze uit
Mijdrecht afkomstige molen behoort met een vlucht van 27.20 meter tot één van
de grootste korenmolens in het land. Volgens molenmaker Johannes Kooistra is
het qua vlucht zelfs de grootste achtkante korenmolen van Nederland!
De korenmolen in hartje Wolvega is gerestaureerd door de molenmakers van
bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum. Er wordt nog altijd volop gemalen in de
molen door de molenaars Lenstra (zoon van de oude molenaar) en Belkega.
De molenmakers hebben de afgelopen tijd reparatiewerkzaamheden uitgevoerd
aan het bovenwiel en zijn verder bezig geweest met het verwijderen, vernieuwen
en herstellen van de balkkoppen. Daarna werden de vloeren en trappen in de
molen gerepareerd. Op meerdere plaatsen zijn slechte stukken hout vervangen.
Zo werden 5 buitensluitingen en 5 stellingschoren vervangen, vernieuwde men
de kistramen en werden de rottende gedeeltes van de historische baard (wellicht
nog uit de tijd van Mijdrecht!) opgeknapt zodat dit authentieke onderdeel
bewaard kon blijven. Ook het rollenkruiwerk werd hersteld. Het hout eronder
kon bewaard blijven en daar waar nodig met wat kunsthars weer in goede staat
teruggebracht worden. Nieuwe stalen platen moeten ervoor zorgen dat er weer
vele jaren veilig en soepel gekruid kan worden. De staat van de fokken viel
tegen: die moesten zeker voor een kwart hersteld worden. Tevens is de molen
helemaal gevoegd. Op het moment dat u dit leest zal de molen weer volledig
klaar zijn voor gebruik en kunt u het resultaat van alle inzet bewonderen op de
zaterdagen wanneer de molen draait.
Hiernaast een foto van een
gerestaureerde balkkop. Bij
de
toegepaste
methode
heeft de buitenkant van de
balk als bekisting gediend
en is de balk in de muur
geheel van kunsthars met
wapeningsstaven.
Visueel
maximaal behoud van oud
materiaal!
(foto Johannes Kooistra)

Mollen by de mûne
Wy komme troch de mûne hameie, Tjerk
van der Veen, Sjerp de Jong en ik. Wy
krije wer les fan Sjerp en it wie net sa
kâld mear. It is wer sneontemoarn en ik
ha niget oan de lessen fan Sjerp. Hy lit
ús it wurk dwaan, mei sa no en dan in
lytse oanwizing. Hy docht ek mei om de
mûne ree te meitsje. Net folle wyn dizze
sneon, mar wy soenen de mûne draaie
litte kinne. Ik rin om de mûne hinne nei
it mûnehokje ta en sjoch wat op it
kruirêd lizzen. Hé, deade mollen op it
kruirêd. Ik ha myn fototastel fergetten,
mar lokkich hat Tjerk syn tillefoan by
him, mei in kamera mei 10 miljoen
piksels. Hy makket twa foto‟s.
Foarsichtich it kruirêd bytsje draaid en
mollen tusken de tosken wei helle en yn
„t gers lein. Se wienen kroandea, dat wol. Mar se seagen der noch sa moai út mei
it swarte feltsje. Sûnde fan it dea meitsjen. In mollefanger hie oant fangen west.
Wa‟t dat wie, stie der net by. Letter seach ik ek gatten dold op it mûnehiem. En
de fundeminten fan „e mûne Victor yn Wanswêrt bin al sa min. De mûne stiet
noch altiten rjocht, mar ha wy as
learlingen de fundeminten te folle op
syn donder jûn?
Wy moatte no ek in bytsje útsjen foar
dy mollefangers gatten. Dat wy der net
yn stappe en ús skonken ferswikke of
slimmer noch, se brekke. Mar it giet
goed. Feiligens sit ek yn ‟e lessen.
Altiten earst oan „e mûnder syn feiligens
tinke. Mar de mûne moat ek hiel bliuwe.
Mealle kin de mûne net op dit stuit, it
waait net folle. Trije oeren les, de tiid
fljocht sa fluch as de wjukken en is sa
wer foarby.
Nijsgjirrich mûneles en noflik yn waar
en wyn en it tegearre oparbeidzjen is
aardich.
Johannes Rozenga

Informatie gevraagd
Over de molenaar van Molenend
Zaans molenkenner/schaatshistoricus Ron Couwenhoven is momenteel
bezig met een groot onderzoek naar de geschiedenis van het hardrijden
op de schaats. Mocht u info. documenten en/of foto’s hebben over
familie, die in de negentiende eeuw actief is geweest in de hardrijderijen
dan is dat welkom. Hieronder zijn verzoek aan de lezers van De Utskoat.
Ooit stond in Molenend bij Oenkerk een korenmolen, waarop Wybe Tjipkes de
Vries molenaar was. Vandaag sprak ik zijn kleinzoon – ook een Wybe de Vries –
die huisarts was in Lemmer. Zijn pake was rond 1880 – 1890 één van de beste
hardrijders van Friesland en dus ook van Nederland. Het gesprek vond plaats in
het kader van een zeer groot onderzoek, waarmee ik bezig ben, naar de opkomst
van het hardrijden in Friesland in de negentiende eeuw. Ik heb inmiddels meer
dan 3000 uitslagen gelokaliseerd en al erg veel gegevens over allerlei allang
vergeten kampioenen opgespoord. Het zal nog wel even duren voor dit tot het
standaardwerk over de oorsprong van het hardrijden op de schaats in
wedstrijdverband kan worden gegoten, maar u zult begrijpen dat elk nieuw
gegeven van belang is om in de beschrijvingen aan te geven wat voor mensen
deze hardrijders waren. Wybe de Vries was volgens zijn kleinzoon molenaar op
de korenmolen van Molenend. Hij merkte ook op dat deze molen tot twee keer
toe is afgebrand en dat zijn pake hem steeds weer liet opbouwen. Ik heb
vandaag intensief gezocht naar de data, waarop deze branden hebben plaats
gevonden, maar ik kan ze niet vinden. Ook zou ik graag weten hoe lang Wybe de
Vries eigenaar van de molen is geweest.
Bij de tekening van P.K. Meijer: Leeuwarden in 1805 met links het oude
Kruithuis tijdens een wedstrijd schaatsen waar 130 vrouwen aan mee deden.
Welke molen staat op de achtergrond?

U kunt uw reacties kenbaar maken
aan de redactie of rechtstreeks bij
Couwenhoven op
tel. 06-81341699
of e-mail:
r.couwenhoven@chello.nl

Nei Johan van der Zee syn
“Moulin de Langrais”
,,Troch jo sels te rêden,
ticht by de natoer te stean,
sûnder easken nei lúkse,
mei in bytsje kosten ,
tiid te nimmen om lokkich te libjen”.

Ik skytskoarre der nochal wat tsjin oan. In ein riden, drokke diken,
minsken dy’t jo net fersteane. Nee, om no te sizzen dat it foar my sa
noadich moast!!! Mar je binne net allinne baas. Dat ik tocht dan mar nei
Frankryk, nei Johan v/d Zee.
Johan hâldt ús, as lêzers fan “De Utskoat” op „e hichte fan syn dwaan en litten
dêr yn Frankryk. Sadwaande wist ik ek dat er in mini kamping yn de buert fan Le
Vernet hat. Mar wêr as dat earne lizze moast, ik wist it net. Wol hie ik syn mail
adres. Dus in mailtsje nei Johan. Wêr wennenst ergens yn dat grutte Frankryk en
hast ek 14 dagen plak foar ús yn in húske? No, alles kaam klear en doe‟t wy yn
de buert kamen, seach ik in wyt buordsje oan in tillefoanpeal spikkere mei
Camping 4 km. Ik sei tsjin de frou: “Dat is fan Johan”. “Wêrom soe dat fan
Johan wêze, der kinne wol folle mear Campings wêze”, wie har reaksje.
Ik sei: “As‟t sjochst hoe moai dat lytse buordsje ôfseage is, yn de farve sit en
mei hoefolle soarch de letters der mei de hân op skildere binne, dan kin dat hjir
yn Frankryk allinne mar fan Johan wêze.” En sa wie it ek; wy kamen by it stee
fan Johan en Co‟tje.
Langstme nei Frankryk
Ik hie Johan ien kear earder troffen, yn 1993 op “De Phenix” de poldermûne by
Marrum. Ik folge dêr de oplieding ta mûnder by Sije Hoekstra. Johan dy‟t de

kursus earne oars folge, kaam dy deis op “De Phenix” foar staazje. Doe‟t wy it
efkes letter, hjir oer hiene, sei er: “Do hiest rikke iel by dy en dêr ha wy doe sa
lekker fan iten”. Lekkerder dan dêr, efter de mûne ha‟k nea wer fisk iten. En ik
wist noch fan ús petear dat wy doe hiene dêr efter de mûne. Dat er my fertelde
oer de plannen dy‟t sy hiene om, as it finansjeel te oersjen wie, te ferhûzjen nei
Frankryk en it leafst foar harren 55ste. Dat dy plannen al opkommen wiene yn
harren ferkearingstiid doe‟t er mei Co‟tje troch Frankryk fytste. Frankryk; dat wie
harren lân.
In ferfallen houtseagerij
Nei 25 jier beide fûl arbeidzjen yn Fryslân seagen hja op harren safolste fakânsje
yn Frankryk alris wat om harren hinne. En Co‟tje seach in prachtich âld stee yn
de bedelte, by in streamend beekje. Beammen fan ferskate soarten kleuren, de
hellingen. It âld ferfallen hús stie leech en de tige suterige bygebouwen stiene
hast op ynstoarten. ,,Hjir soe‟k mei dy wenje wolle Johan”, wiene har wurden.
In jier lang ha sy, as se yn Frankryk wiene, fia in makeler âlde buorkerijen en
hûzen besjoen. Mar it slagge net ,dat te finen wat se sochten. It mocht ek net te
folle kostje. Se wiene goed fyftich en hiene de sinten mei de hannen ferstjinne.
Doe‟t sy mei in oare makeler kontakt opnamen en útleine wat se sochten kaam
dy mei in te keap steand âld stee, dêr‟t eartiids in wettermûne mei in
houtseagerij oan‟t 1963 yn bedriuw west wie. It stie no al jierren leech en wie
suver ta in ruïne ferfallen. It soe wol neat foar harren wêze en de makeler woe
der eins ek net mear oer prate, skamme him in bytsje dat er it neamd hie. Mar
op oantrunen fan binammen Co‟tje, krigen se dochs it adres en sochten it op. En
lit dit no net krekt it idyllyske plakje wêze dêr‟t Co‟tje doe al op foel. Se ha it foar
in skiplik pryske kocht, mei in moai lape grûn der by.
Trije jier ha se fanút Wommels yn harren frije tiid der hinne reizge om it mei
famylje en freonen bewenber te meitsjen. Yn 2003 ha sy harren wenning mei
wurkpleats yn Wommels ferkocht en binne ferhûze nei Frankryk. En sûnt dy tiid
bouwe sy hjir troch oan harren ideaal.
Ambachtlik hout seagje en bewurkje
De op wetterkrêft wurkjende houtseagerij wie net te restaurearjen en is der
útsloopt. Om‟t Johan dochs hout seagje woe op dat stee, hat er yn Dútslân in
âlde seachmasine fan 1903 kocht en dy hjir pleatst (it is in wûnder). De steapels
seage planken, yn de troch Johan bouwde droechskuorre, leverje it bewiis. Mar
ek de beide moaie nije loadsen: Johan syn wurkpleatsen, dêr‟t syn út Wommels
meinommen houtbewurking masines yn steane. Hjir makket er yn opdracht
prachtige tafels, kasten ja alles wat fan hout makke wurde kin. Wat syn eagen
sjogge, kinne syn hannen meitsje. Ek syn nije hobby, de klompmakkerij is hjir yn
ûnder brocht.
Mar it stee is dochs wol it meast fassinearjende. Want wat no in houtseagerij is,
wie oan‟t 1900 in koarnmûne mei in bakkerij. De âlde oven sit der noch yn. En
Johan kennende sil ek yn dizze oven grif wer ris bôle bakt wurde. Der binne noch
in pear bargehokken, in kowestâl en der stiet noch in âlde appelpers foar de
produksje fan sider (drank). En fansels syn no wer wurkjende fjildoven foar
smidswurk.
Libbensfilosofy
Fierders in moaie tún, dêr‟t se wol 25 ferskillende soarten grienten yn ferbouwe.
Om hûs en hear steane âlde mar ek nije fruchtbeammen en druveranken. We

rinne oeral bylâns en ik bin djip ûnder de yndruk fan Johan en Co‟tje harren
fêsthâldend krewearjen om alles wer draaiend te krijen en dat yn de âlde styl.
Mar ek harren libbensfilosofy sprekt my tige oan. Troch my frij fertaald yn:
,,Troch jo sels te rêden, ticht by de natoer te stean, sûnder easken nei lúkse, mei
in bytsje kosten ,tiid te nimmen om lokkich te libjen”.
As ik in dei as wat letter allinne efter op it hiem stean, sjoch ik by de moaie mei
beammen begroeide hellingen op, hear it wetter yn it streamke, fiel de grutte
rêst dy‟t alles yn folsleine harmony útstrielet, dan leau ik dat it harren slagge is.
Dat Johan en Co‟tje hjir lokkich libje. It is harren fan herte gund.
Johan hie in fekânsje wenning foar ús regele, in “Gites de France”, poer bêst. Hy
hie foar ús prachtige kuierpaden úttekene. Wy ha in pear kear meielkoar út iten
west wêrby syn adfisearring ús foar missers behoede.
Ik ha yn in omjouwing fan rêst en natoer noch in protte skreaun oan in nij boek.
Ja, wy ha in hiele moaie fakânsje hân, dêr yn dat grutte Frankryk, mei minsken
dy‟t ik net ferstean kin. Mar wol mei grutte tank oan Johan.
De Fjildman

Winterse pracht op de nieuwe DVD van Menno Mennes
Wie Levende Molens van Holland kent en
waardeert zal zeker ook genieten van het
nieuwste product uit de filmcamera van
topvakman Menno Mennes. Als geen ander weet
hij beelden te vangen in de stijl van de oude
meesters. Zo ook met zijn Winter in Holland
waarvoor hij het vooral in Fryslân heeft gefilmd
en daar helemaal lyrisch van werd.
Menno Mennes houdt van het Friese landschap
met zijn prachtige wolken, de winterse sferen en
vooral de rust die in de Randstad zo ver te
zoeken is. De beelden ademen een schoonheid
vol onthaasting. Zo was hij op locatie in Dokkum,
Rinsumageest, Burdaard, Wânswert, Wâldsein,
Sleat,
Warkum,
Wytmarsum,
Koarnwert,
Laaksum, Starum, Hylpen, Peazens-Moddergat
en Kimswert. In de bijbehorende flyer die in het
dvd-doosje
zit
worden
de
plaatsnamen
consequent in het Fries en Nederlands vermeld, maar eerst de Fryske
plaknamme. Menno vindt dat dat hoort bij respectvol omgaan met de Fryske
cultuur. Met deze film, die ondersteund wordt met prachtige muziek, heeft hij in
ieder geval ook laten zien dat hij daar gevoel voor heeft en winters Holland op
z‟n mooist heeft willen vangen in koude beelden die je hart verwarmen. Volop
molens komen ook voorbij, ook in de andere provincies waar gefilmd is (Utrecht,
Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel). Maar de onbetwiste topper
vormt toch wel de draaiende koren- en pelmolen van Wâldsein. Die leent zich
overigens ook prima voor een meer uitgebreide impressie en stilletjes hopen we
daar t.z.t. toch ook een beetje op. Op de binnenkant van de dvd-cover staat
trouwens een prachtige foto van de koren- en pelmolen De Onderneming van
Wytmarsum. Voor bestelling kunt u terecht op de site www.hollandheritage.tv.
Prijs: € 19,99.
GDW

Uit ons prentenkabinet
Op de onbekende spinnekopmolen kwamen reacties binnen. Allereerst van
Rinze Sijbesma die mailde: “Even een reaktie op de oude foto van de
spinnekopmolen in De Utskoat nr 140. Dit is De Alde Swarte bij
OOSTERLITTENS, waarvan ik de molenaar ben. Op de achtergrond de
kerk, de schoorsteen van de oude melkfabriek en het oude café bij de
brug.” Ook Durk Posthumus van de nabijgelegen Húnzermole kwam tot
deze conclusie. Verder wist hij de andere twee ook niet thuis te brengen,
maar meent wel met stelligheid te moeten constateren dat de zelfzwichter
met molenaarswoning een Groninger is. Het onderste plaatje van de
molen met het bruggetje bracht hij thuis als de Pankoekstermolen tussen
Witmarsum en Burgwerd, maar dat was in feite geen onbekende en
diende meer om te pagina te vullen met een sfeervol winters plaatje.
Bijgaand weer een nieuwe opdracht. Welke molen staat hier afgebeeld?
De foto zou zijn genomen tijdens de Elfstedentocht van 1954.
Voor het volgende nummer zijn nieuwe onbekenden weer welkom.
GDW
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