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Kwartaalblad van Stichting De Fryske Mole
en de Vereniging Gild Fryske Mounders

Van de redactie
De Friese Molendag van zaterdag 10 september j.l. was weer een groot
succes met volop belangstellende bezoekers. Een bewijs dat het z’n plekje
veroverd heeft temidden van al die andere interessante activiteiten tijdens
de Open Monumentendagen. Die vielen dit jaar op de zaterdag en de zondag
waardoor menig molen ook op beide dagen geopend was.
Inmiddels zijn we ook een nieuwe molendag rijker in Fryslân want de
samenwerkende molenaars in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân hebben
de Nijefurdse Molendag in een breder kader gesteld met als gevolg dat zij
zich voortaan als de Moledei Súdwest-Fryslân gaan profileren. Een prima
zaak dat zij in deze nieuwe gemeente als het ware het voortouw hebben
genomen om tot een daadwerkelijke samenwerking te komen van alle
organisaties die met cultuur, monumenten en toerisme het gebied gaan
promoten. Nu de rest nog. Samen kun je de krachten bundelen en dan kan
daar in het fraaie zuidwesten van onze provincie nog wel eens iets heel
moois tot stand komen.
Molenopeningen waren er in de ruige herfst van dit jaar ook te vieren. De
grote spinnekop De Roekmolen kwam in Goëngahuizen weer in bedrijf. Onze
voorzitter van De Fryske Mole was er bij en doet verslag. Ook van de
ingebruikname van de imponerende windmotor bij Molkwerum treft u in dit
nummer een verslag aan evenals van de opening van de spinnekop
Terpensmole bij zaagmolen De Rat in IJlst nadat die overgeplaatst is vanaf
de rondweg bij Sneek.
Maar er is meer te lezen in dit nummer. Veel plezier daarbij en we besluiten
met de wens dat 2012 u allen veel goeds mag brengen.
De redactie.

In dit nummer onder meer:
Roekmolen Goëngahuizen gerestaureerd
Windmotor Molkwerum hersteld
Himmole verplaatst naar IJlst
Herstelplan molen Ulesprong
Molen van Blennerville
Uit ons prentenkabinet

Agenda
28 januari 2012 Gildefeest in NOM Arnhem
t.g.v. het 40-jarig bestaan
24 maart: Friese Molenaarsdag
30 maart 2012: ledenvergadering GFM
14 april: Excursie GFM

Bij de foto’s op de cover:
Voor: De spinnekop bij IJlst (foto Michiel de Ruiter )
Achter: De windmotor van Molkwerum (foto Jaap Tiedema )

Najaarsvergadering GFM
Op 4 november was het weer de beurt aan de najaarsvergadering van
het GFM. Onze nieuwe voorzitter Frits Bloem begon de vergadering rond
19.30 uur voor een goed gevulde zaal. Het beloofde weer een gezellige
en informatieve avond te worden, waarbij de diploma’s en de restauratie
van poldermolen ‘De Rietvink’ te Nijetrijne centraal zouden staan.
Na een inleidend verhaal van Frits Bloem was het de beurt aan penningmeester
Johannes Rozenga. Het financieel overzicht werd door de zaal goedgekeurd.
Volgens A.S. de Jong ontbraken er enige onderdelen op de begroting, maar
volgens Johannes zouden die volgende keer zeker worden opgenomen. Martin de
Jong werd vervolgens naar voren geroepen om uitgebreid verslag te doen van de
laatste Friese molendag. Deze dag was een groot succes, mede vanwege de
grote aandacht van radio en TV. Ook komend jaar is er weer een Friese
molendag en wel op 8 september. Na Martin was het de beurt aan de rondvraag,
waar o.a. Jaap Tiedema bekendmaakte wanneer de excursie in 2012 plaatsvindt
en Martin de Jong vermeldde nog wanneer de Friese molenaarsdag voor 2012 op
het programma staat.
Daarnaast vroeg Pieter Breeuwsma aandacht, en een eventuele bijdrage voor
zijn project in Afrika voor het realiseren van een windmotor. Pieter ging in de
pauze met een mand rond, waar de aanwezigen hun donatie in konden werpen.
De mand was aan het eind van de pauze rijkelijk gevuld, wat betekent dat onze
Fries molenvrienden Pieter zijn wens niet hebben genegeerd. Na de rondvraag
was het tijd voor de leermeesters welke hun geslaagden het fel begeerde

diploma konden overhandigen Het ging om de volgende leerlingen en hun
leermeesters:
Leerlingen(en)
Hilke Jan van Houten
Nico Meinsma
Johannes Rozenga
Tjerk van der Veen
Auke Koopmans
Evert Boersma
Karel Jongsma
Johanna Scheffer
Bouwe Tjallingii

Leermeester
Rolf Dijkema
Wil Heijck
Sjerp de Jong

Lesmolen
Koartwald, Surhuisterveen
De Weyert, Makkinga
De Victor, Wanswert

Sije Hoekstra

De Phenix. Marrum

Durk Piersma

Schalsumermolen, Schalsum

Na de pauze was het tijd voor de presentatie van Lia en Rolf van der Mark over
de restauratie van hun poldermolen De Rietvink te Nijetrijne. Ze werden tijdens
deze presentatie ondersteund door molenrestaurateur Hugo Landman van Bouw
’75, welke de restauratie samen met zijn collega’s uitvoerde. Overigens hebben
Lia en Rolf niet alleen maar toegekeken, maar een groot gedeelte van het zware
werk zelf uitgevoerd. Niets anders dan lof is daar voor te bedenken. Rolf begon
zijn presentatie over de perikelen rond de aankoop van De Rietvink. Dat alleen
heeft al zo veel voeten in de aarde gehad, waarna menig liefhebber al was
afgehaakt, maar Rolf en Lia zetten door! Dat doorzetten werd in de presentatie
nog veel duidelijker toen
aan het licht kwam hoe
slecht
de
molen
er
daadwerkelijk aan toe was.
Hugo nam het woord en
vertelde uitgebreid over de
restauratie,
welke
door
iedereen
met
groot
enthousiasme is uitgevoerd.
Hugo’s woorden werden in
beeld gebracht door de vele
foto’s, welke Rolf via de
beamer aan het publiek
toonde.
Vooral
het
doorzettingsvermogen
en
improvisatie tijdens de restauratie, kwam heel erg duidelijk naar voren.
Aangezien de molenbouwers niet met een kraan of vrachtauto bij de molen
konden komen, moest alles over het water vervoerd worden. De Rietaak van de
familie Van der Mark heeft overuren gemaakt. Daarnaast werden delen van de
vang met een slee door de sneeuw voortgetrokken. Ook het inhangen van de
lange spruit was een klus van jewelste. Geen grote kraan, welke de spruit even
op zijn plaats legde, maar spierkracht bracht de spruit op zijn juiste plaats.
Nadat Hugo zijn verhaal had beëindigd, was het tijd voor Lia om het woord te

nemen en vol enthousiasme te vertellen over de eerste officiële rondjes welke de
molen op 28 mei 2010 maakte. De restauratie is een soort levenswerk
geworden, welke met veel doorzettingsvermogen is voltooid. Het boek ‘de
Rietvink gered’ is daar een levend bewijs van.
De vergadering werd, na een dankwoord aan Lia, Rolf en Hugo, om 22.30 uur
door de voorzitter gesloten. (RJN, foto’s Popke Timmermans)

Efkes byprate troch “De
Fryske Mole”

Regeling rijkssubsidiëring
monumenten. (Brim)

instandhouding

In de vorige Utskoat is al geschreven over het maken van een Periodiek
Instandhoudingsplan voor de periode 2013-2018; met het opmaken daarvan zijn
we nu druk bezig. We proberen de papierberg zo klein mogelijk te houden en
hebben een lijst gemaakt van werken die volgens ons gewoon onderhoud zijn.
Deze is aan de RCE gestuurd om duidelijkheid in de vage voorschriften te
krijgen.
Uit de inventarisatie blijkt, dat er in de kosten in de nabije toekomst voor zeker
vier molens meer dan € 150.000,- nodig zal zijn. Deze kosten zijn zo hoog dat ze
niet uit de “instandhouding” kunnen worden betaald. Dit kan ook niet met het
overhevelen van geld tussen molens worden betaald. De subsidiabele kosten
voor een molen zijn namenlijk door de RCE op € 50.000,- voor de periode van
2013-2018 gesteld. Deze molens zullen daardoor voor een restauratie in
aanmerking moeten komen. Op grond van de huidige informatie zou er zo’n
regeling komen.
Uit informatie van de RCE blijkt, dat een Aangewezen Organisatie voor
Monumenten-behoud – A.O.M. zoals DFM- zeker is van de Rijksbijdrage, mits de
aanvraag op 16-1-2012 wordt ingediend en conform de regels is. Dit is ook weer
eens een positief bericht.
Restauraties
De voormalige Himmole en nu Terpensmole is op 7 oktober j.l. feestelijk in
gebruik gesteld; zie voor het verslag elders in dit blad. Deze molen zal door de
molenaar op De Rat te IJlst ook worden gebruikt als lesmolen. Ook kan de molen
op verzoek van het Wetterskip Fryslân worden ingezet als hulpbemaling. De
wateraanvoer moet nog wel worden verbeterd.
De voorbereidende werkzaamheden voor de restauratie van de Victor zijn
gestart. Door de slechte bereikbaarheid wordt begin volgend voorjaar aan de
molen zelf gewerkt.

De Jansmolen staat immiddels weer op z’n plaats en zal begin december
worden opgeleverd. Dit is voor DFM de laatste restauratie op basis van de
restauratieregelingen 2007 en 2008 voor het inhalen van de restauratie
achterstand. Van de regeling is voor zes molens gebruikgemaakt en dat was een
investering van ruim € 2 miljoen.
Onderhoud
De opname van het onderhoud voor 2012 is gedaan en de offertes van de
aannemers voor de uitvoering zullen vrijwel binnen zijn als u dit leest. Dit is veel
eerder dan vorige jaren en dat heeft als reden om de betrokken aannemers tijdig
te informeren. Dit geeft de grootste zekerheid, dat het opgedragen werk ook in
2012 kan worden uitgevoerd. Door het aflopen van de eerste Brim periode kan
niet meer naar een volgend jaar worden geschoven. Tevens wordt van het
beschikbare geld optimaal gebruik gemaakt, waarbij zoveel mogelijk werk in
2012 wordt uitgevoerd.
Vertrek secretaris DFM
De schrijver van dit stuk is zes jaar secretaris van het bestuur van DFM geweest
en heeft veel opgestoken in het molenland. Kennis gemaakt met de
monumentenwereld en met vele gedreven mensen, vooral onze molenaars. Als
deze mensen praten over hun molen dan heb ik hier veel bewondering voor en
dat is ook voor de redactie van De Utskoat van toepassing. Het bleek echter
bijna een gewone baan, ook door de toenemende bureaucratie bij vooral de
rijksoverheid. Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen, doordat er bij de
A.O.M.’s meer verantwoordelijkheid zal worden gelegd. Dat houdt in, dat het zijn
van secretaris/ bedrijfsleider een te zware taak voor een vrijwilliger is. En…… er
is voor mij meer op de wereld dan molens. Het bestuur heeft inmiddels besloten,
dat voor deze functie zal worden gezocht naar een professionele kracht. De
financiering zal het grootste probleem opleveren.
Vergadering
Op 21 december a.s. is weer de jaarlijkse vergadering van het bestuur DFM met
de molenaars; deze krijgen nog een uitnodiging.
Tot slot
Voor een aantal molens in het westen van de provincie hebben zich molenaars
gemeld, maar gezien de vergrijzing blijven nieuwe molenaars over de hele
provincie 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. . . . . 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 D.F.M.
e- mail secretaris@defryskemole.nl Zie ook onze website www.defryskemole.nl
Rechts: Een van de molens van DFM, de Babuurstermolen die samen met
het polderhúske een fraai geheel vormt.( Foto Durk Piersma )

Geslaagd op de Schalsumer molen
Johanna
Scheffer
en
Bouwe Tjallingii
kwamen
in
september 2007
op de Skalsumermole
naar
aanleiding van
de
Vrijwillig
Molenaars Aktie
op de Friese
Molendag.
Ze waren meteen enthousiast,
en gaven zich op voor de proeflessen. Vier jaar lang kwamen ze elke
zaterdagmiddag op de molepôlle en, volgens eigen zeggen, met heel veel plezier.
Vandaar dat de drang om examen te doen wat laat kwam. Maar op 8 okt. 2011
was het dan zo ver. Zware regenbuien met flinke windstoten, en dan weer een
droge periode. Dat was het weer op de examendag. Het praktische gedeelte kon
prima worden afgewerkt. En na afloop van beide examens konden we de
"Mounders" dan ook van harte gelukwensen met het behaalde resultaat. En de
Skalsumermole kon dus een week in de VREUGDESTAND.
Durk Piersma

Roekmolen in Goëngahuizen, de
grootste spinnekopmolen gerestaureerd
Donderdag 8 september jl. verzamelde de molenwereld uit Fryslân zich
in “It Polderhûs” in de Veenhoop. Reden: Het in gebruik stellen van de
gerestaureerde spinnekopmolen Roekmolen, die na restauratie nu op It
Eilan/West onder Goëngahuizen staat.
Na welkomstwoorden van de voorzitter van Stichting Poldermolen De Lege
Midden, Franke Doting en ceremoniemeester Rien van Schaijck, was het woord
aan burgemeester Apotheker van de gemeente Súdwest-Fryslân.
Hij meldde dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd, Rien van Schaijck te
benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit voor zijn verdiensten die hij
elders maar vooral ook voor de Stichting Poldermolens De Lege Midden heeft
gehad en nog heeft. Hij was de drijvende en stimulerende kracht achter de
restauraties die nu zijn afgerond met het in gebruik nemen van de Roekmolen.
Een felicitatie aan Rien is hier zeker op zijn plaats!!!

Na een prima DVD over de restauratie van de molen trok het gezelschap op naar
“de pramen” die ons naar It Eilân brachten. Onder herfstachtige
omstandigheden, regen en stormachtige wind, ging het geheel op pad. Met
paraplu’s en “de kont gekeerd naar de wind als koeien“ stonden we in de
pramen. Een bont gezelschap.
Op It Eilân verrichtten Lutz Jacobi ,Tweede Kamerlid, en Nieske Ketelaar,
wethouder Smallingerland , de openingshandeling door het lichten van de vang.
Nat, maar in een prima stemming, kwam het gezelschap weer terug in It
Polderhûs voor een gezellige afronding van een bijzondere ingebruikname.
Lodewijk Zwierstra

Een wereld aan oude Friese
(molen)afbeeldingen uit dorp en stad
We krijgen zo af en
toe vragen over
het
nabestellen
van
foto’s.
Wanneer die niet
van
ons
zijn,
verwijzen we de
aanvraag
door
naar de eigenaar /
maker
van
de
foto’s. Wat velen
niet weten is dat
we
voor
de
liefhebbers
een
fotokoopshop
hebben
geopend
waar heel veel molenfoto’s op staan. Maar ook elk willekeurig dorp van Fryslân is
bijna vertegenwoordigd. Het gaat dan om oude foto’s, kalenderplaten,
reproducties en knipselfoto’s uit tijdschriften als Fen Fryske Groun, met hun
prachtige koperdiepdruk, en Panorama, De Prins enz. De voorraad wordt met
grote regelmaat aangevuld. Mocht u ook op zoek zijn naar oude afbeeldingen van
uw dorp, streek of stad, ook als het gaat om andere foto’s dan molens, (denk
bijv. eens aan skûtsjes ) dan bent u op onderstaande site op internet aan de
juiste adres. Met een simpele zoekopdracht wordt u naar al het voorradige
materiaal geleid. Voor boeken kunt u nog steeds terecht op de eigen site van De
Utskoat onder boekenmakeaar: www.utskoat.nl
Voor alle foto’s, kalenderplaten
http://utskoat.qoopshops.nl/

en

knipselplaten

verwijzen

we

naar

Ingebruikstelling
windmotor
Molkwerum
Op 6 oktober j.l. naar Molkwerum
en onderweg de door Piet
Paulusma voorspelde stormbuien.
In ieder geval geen gebrek aan
wind bij de ingebruikstelling van
de Amerikaanse windmotor.
De voorzitter van de
Molenstichting Nijefurd de heer
Boekhoven, kon ca. 40 bezoekers
welkom heten in de partytenten,
die in de luwte van een boomwal
stonden opgesteld.
Na een kop koffie werd de
dijkgraaf van it Wetterskip Fryslân
de heer P. Erkelens verzocht om
de molen in gebruik te stellen. Dit
gebeurde door moeizaam de
Fryske flagge te hijsen en de
molen op de wind te zetten. En al
snel deed de molen het werk
waarvoor hij is gebouwd: water uitmalen. In de maalkolk was nog te zien, dat
het water vroeger van drie kanten kwam. Nu komt het uit de aanvoersloot naar
het elektrisch gemaal. De molen kan op verzoek van Wetterskip Fryslân worden
ingezet als hulpgemaal bij extreem waterbezwaar.

De heer Erkelens
feliciteerde de
molenstichting met
de restauratie van de
windmotor. Hij vindt
deze molen en ook
de andere
poldermolens een
goede aanvulling op
de bestaande
gemalen, ook al
omdat ze gebruik
maken van
duurzame energie. Het Wetterskip denkt aan een subsidieregeling voor de
instandhouding van molens, die als hulpgemaal kunnen worden ingezet en voor
de verbetering van de wateraanvoer. Inzet van een molen als hulpgemaal geeft
de molenaar een gevoel van nuttig bezig zijn.
De restauratie is niet via een restauratieregeling gefinancierd, maar uit de
reguliere Brim gelden/ onderhoudsbijdragen van diverse overheden. Deze
aangevuld met bijdragen van een zestal fondsen maakten de restauratie
mogelijk. De restauratie bestond globaal uit het reviseren van het gaande werk,
vervangen van de vleugels van het windrad, herstel, ontroesten en behandelen
van het ijzerwerk. De lagers zijn helaas vervangen door kogellagers met
automatische smering. Hierdoor is de nostalgie van een in de molen klimmende
molenaar met oliekan verdwenen. Maar wel beter voor het milieu. De vrijwilligers
hebben veel schilderwerk uitgevoerd. Het resultaat is een mooie windmotor in
het wijde Friese landschap, die weer jaren mee kan.
Het bleef onder het genot van een hapje en drankje nog lang gezellig in de
partytenten.
Pieter
Kooistra

Langs de inmiddels oude westelijke rondweg van Sneek, aan de Alde
Himdijk, verdreven door het industrieterrein, stond de Himmole, een
spinnekop, sinds 1982. Een mooie Friese molen en iedere automobilist
zag hem in volle glorie, toen het bedrijventerrein nog weiland was. De
verlegde A7 sloot hem helemaal af, terwijl ook bomen werden
aangeplant. Door de slecht geworden biotoop ging hij hard achteruit.
In 2008 brak tijdens het malen één van de Billinga-roeden; vanwege het idee
van verplaatsing is toen geen nieuwe roede meer gestoken.
Er werd dus hard geijverd voor verplaatsing. De molen zelf had dat lot al eens
ondergaan, want de Himmole stond vóór 1982 in Grou, hij had toen de naam
Minne Finne. Minne Finne was sterk in verval geraakt en Grou had feitelijk geen
mogelijkheid meer voor een bestemming. Overigens is er weinig materiaal van
Minne Finne gebruikt destijds. Het kwam feitelijk neer op herbouw.
Gelukkig mocht hij afgelopen juli 2011 nog een keer verplaatst en nu naar een
historische plek, de plek waar rond 1700 de Terpensmole heeft gestaan, ten
westen van de vernieuwde A7 in de richting van IJlst, niet ver van de plaats waar
hij stond, ten noorden van IJlst aan het Sneekerpad, 300 meter van De Rat. De
naam wordt dus nu ook Terpensmole. Kolthof uit Stiens en Stienstra en Van der

Wal uit IJlst hebben de klus uitgevoerd. De financiering geschiedde door de
gemeente Súdwest-Fryslân, het schadefonds A7, het Europees Landbouwfonds
voor de plattelandsontwikkeling, de provincie Fryslân, het Wetterskip en het
restant kwam uit de gelden van het instandhoudingsplan Brim.
De molen is eigendom van de Stichting De Fryske Mole. Voor de ingebruikstelling
op 7 oktober jl. sprak Lodewijk Zwierstra, voorzitter, enige woorden: Hij staat nu
op de goede plek, een goede biotoop. Bij de opening als Himmole aan de
rondweg in 1982 was de biotoop eigenlijk al niet zo goed meer door de gegroeide
bomen langs de weg. En het is in feite maar net op tijd. Sinds kort heeft de RCE
het beleid zo veranderd, dat verplaatsing van een molen in principe niet meer
gefinancierd zal worden. De molens moeten in hun eigen historische omgeving
blijven staan.
De wethouder van Súdwest-Fryslân, de heer Sinnema, onthulde het
informatiebord bij de molen onder goedkeurend en toeziend oog van de
voorzitter van de Stichting Houtzaagmolen De Rat en molenaar Jellema van De
Rat, IJlst. De verplaatsing naar deze plek was het idee van o.a. Simon Jellema.
Sinnema ging in op de geschiedenis van de waterbeheersing. Er stonden vroeger
8 molens om het IJlsterdeel en het Sneekerdeel van de polder droog te houden.
Op één van die 8 plaatsen staat nu de Terpensmole weer. Het informatiepaneel
is instructief en informatieve en in historische zin. Het draagt bij tot het
instandhouden van de kennis van waterbeheersing in Fryslân voor recreanten,
toeristen, jeugd, etc.
Zo’n 50 molenvrienden, bestuurders, molenaars, fotografen en belangstellenden
woonden de ingebruikstelling bij. ‘Water stroomt altijd naar het laagste punt’,
aldus wethouder Sinnema. In ons landschap is dat goed te zien, daar hoort een
molen bij om te laten zien, dat dat land niet vanzelf droog blijft. Eén van de
sterke kanten van Fryslân is dat het kleine plukjes aantrekkelijke plekken heeft
van dorpen, kleine stadjes, en weide- en watergezichten. Daar hoort deze plek
ook bij, de aanwezigheid van de molen versterkt dat beeld. Waterbeheersing, het
dijkenstelsel maakt deel uit van onze geschiedenis.

Aan het eind van de toespraken zette molenaar Ane Baarda de spinnekop in
werking, er waren maar twee wieken met een korte halve belegd, de wind was
sterk genoeg om hem te laten draaien.
De nazit met koffie en gebak vond plaats in het voormalige gemeentehuis te
IJlst. Ook daar werden de toespraken voortgezet. De voorzitter benadrukte dat
hij graag zou willen dat het Bureau Plattelandsprojecten binnen het kader van de
bezuinigingen op cultuur niet zou verdwijnen. Het bureau heeft een belangrijke
functie voor de provincie en voor de molenrestauraties.Zwierstra gaf als cadeau
aan de voorzitter A. van der Werff van de Stichting Houtzaagmolen De Rat een
ingelijste foto, waarop De Rat en De Terpensmole op één lijn te zien zijn, ze
staan maar 300 meter van elkaar. Een symbool van de betrokkenheid en
samenwerkende houding van de stichting bij het realiseren van deze
herplaatsing: soms leek het wel of zij de moleneigenaar waren, aldus
Zwierstra.Molenaar Ane Baarda kreeg het traditionele waarglês als cadeau.
Simon Jellema wilde nog kond doen van zijn ambitie om de houtzaagmolen meer
een centrum van Ambachtelijke Arbeid te laten zijn, een verbreding van de
huidige functie dus, dit als antwoord op de woorden van zijn voorzitter, dat
Simon altijd zoveel ideeën heeft en dat het bestuur die ideeën als het even kan
altijd oppikt, zoals het idee van de verplaatsing van de Terpensmole. De nazit
eindigde met een drankje en een hapje.
Michiel de Ruiter

Friese-Molendag 2011
Friese-Molendag 2011 is goed verlopen en alle
molenaars kunnen terug zien op een geslaagde
molendag. ‘s Morgens zat de wind niet echt mee, maar
‘s middags kwam de wind die we zo goed kunnen
gebruiken bij onze molens. Wij denken dat we als
werkgroep op de het juiste spoor zitten, maar het kan
altijd beter en staan dan ook altijd open voor
suggesties van jullie als molenaars en lezers. Heb je
tips mail deze dan naar info@friesemolendagen.nl dan
krijg je altijd een reactie van ons.
Graag wil ik iedereen vragen om zich voortaan via de website op te geven voor
de molendag. Uit de reacties van bezoekers blijkt dat zij het jammer vinden dat
er te weinig molens op de website zijn aangemeld terwijl er wel vele molens
open zijn. Natuurlijk is draaien belangrijker dan de website, maar sommige
bezoekers willen een route uitstippelen en dat kan beter als iedereen zich zou
opgeven. Dus volgend jaar geef je op via www.friesemolendagen.nl . Vind je dit
lastig, mail ons en dan zetten wij jouw molen op de website. Geen mail bel dan
met Martin de Jong op 0515-23 23 92
Uit de enquête van enkele jaren komt steeds de vraag terug om een vlag te
maken speciaal voor Friese-Molendag. Wij vragen dan ook iedereen om met
ideeën en/of ontwerpen te komen. Houd de standaard vlagmaat aan 150 x 225.
We stellen een prijs beschikbaar voor het meest originele idee. Kortom verras
jezelf en ons met een prachtig vlag ontwerp.
Tot slot willen wij als werkgroep dan ook alle molenaars, stichtingen, besturen
bedanken om aan onze oproep gehoor te geven en mee te werken aan onze
eigen Friese-Molendag. Ook onze sponsors willen wij graag bedanken voor hun
financiële bijdrage. Ik neem even de gelegenheid om al onze, voor de meesten
niet bekende, sponsoren op te noemen: Agricola-Bouw 75 uit Warns,
Bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum, Schildersbedrijf Alex Dooper uit
Blauwhuis, Stichting waterschapserfgoed uit Leeuwarden, Landustrie uit Sneek,
Molenbouw Jellema uit Burdaard, Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens, Houthandel
Posthumus uit Franeker, Molenbouw Bertus Dijkstra uit Sloten, Van Reeuwijk
bouwmeesters uit Arum, Schildersbedrijf Tjeerd Spijksma uit Burdaard, Bank
Giro Loterij Nederland. Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen.
Ook wil de werkgroep penningmeester Johannes Rozema, die dit jaar voor het
eerst onze boekhouding verzorgt, bedanken voor zijn de belangeloze inzet.
Volgend jaar wordt Friese-Molendag op 8 september 2012 van 10:00 – 16:00
uur gehouden en ook gaan we er als werkgroep voor om bijna honderd molens te
laten draaien en daar hebben we jullie allemaal bij nodig.
Kort maar krachtig Op naar de 100, tot volgend jaar,
bedankt.info@friesemolendagen.nl
&
www.friesemolendagen.nl
Martin de Jong, namens de werkgroep Friese-Molendagen

Friese Molendag
een fotoreportage
vanuit Burdaard
Op de Friese Molendag ging
fotograaf Henk Bootsma uit
Wommels voor ons op pad om
een sfeerreportage te maken in
de provincie. We vroegen hem
het noorden van de provincie te
bezoeken en daarbij zeker niet
voorbij te gaan aan de molens
bij en in Burdaard. Met name de
laatste boeide hem zo zeer, dat
hij uiteindelijk besloot daar
zoveel mogelijk te genieten van
het bouwwerk dat op hem een
grote indruk achterliet.

De Friese molenaarsdag 24 maart 2012 van
10:00 – 16:00 uur
Dit
jaar
gaat
de
molenaarsdag
langs
de
volgende
molens:
1: ’t Zwaantje / Huitebuurstermolen,
Sanfeartsdyk nabij nr. 1 8566 JP
Nijemirdum, Poldermolen uit omstreeks 1878 (109) Molenaar Wiebren
Siemensma.
2: De zandpoel te Wyckel ligt rechts langs de weg N-359 Lemmer – Balk aan een
ruim parkeerterrein. Paaltjasker uit 1975 (150) Molenaar Mats Faber.
3: De korenmolen / De Kaai, ZZ Bolwerk 81 8556 XS Sloten. Stellingkorenmolen
uit 1755 (126) Molenaar Lolle Poepjes.
4: Amerikaanse windmotor, nabij Stationswei nr. 38
.Hercules Metallicus,
windmotor uit 1925, in oktober 2011 weer geopend voor publiek na een grondige
restauratie. Molenaar Johan de Jong.
5: De Vlijt, Molenbuurt 12 8723 BT Koudum. Korenmolen De Vlijt is een unieke
korenmolen van het type spinnekop met stelling. Molenaars Lourens & Hiltje
Feenstra.
Ik hoop dat er net als voorgaande jaren veel animo is om deze dag de geopende
molens te gaan bekijken. Molenaars en hun bezoekers veel succes deze dag!
Martin de Jong (06-10 87 73 64)

Excursie GFM 2012
naar Noord-Brabant en Gelderland
In 2012 zal op zaterdag 14 april de
GFM excursie weer plaatsvinden. Deze
keer reizen we richting Brabant en
Gelderland, waar we een vijftal
molens zullen gaan bezoeken. Het
belooft wederom een gevarieerd
programma te worden. Onder andere
3 korenmolens en een poldermolen
staan op het programma. Naast deze
verscheidenheid aan functies, zullen
we ook de nodige verschillende typen
molens bezoeken, o.a. een zeskant,
achtkant, ronde beltmolen en een
standerdmolen
staan
op
het
programma.

De eerste molen, welke we gaan bezoeken is Coppensmolen (zie foto) te Zeeland
(NB). Bij Coppensmolen wordt er koffie of thee geschonken, natuurlijk
gecombineerd met een lekkere (plak) koek. Dat de voorganger van
Coppensmolen een standerdmolen is geweest, is bij binnenkomst wel duidelijk.
Een mooie gelegenheid om de puzzeltocht van standerdmolen onderdelen te
gaan ontdekken, is hier zeker mogelijk.
Na Coppensmolen wordt het tijd voor de standerdmolen in Rosmalen. Deze
naamloze molen stamt uit 1732, en er wordt beweerd dat de molen voor 1732 op
de stadwallen van ’s-Hertogenbosch stond.
Na Rosmalen wordt het tijd om Brabant te verlaten en het Gelderse
Waardenburg op te zoeken. Daar zullen we zeskante korenmolen én de
achtkante poldermolen gaan bezoeken. Net zoals de molen in Rosmalen, zijn de
twee Waardenburgse molens naamloos. De zeskante molen staat vlak achter de
Waaldijk en is gebouwd in de 18e eeuw. Er wordt momenteel veel veevoer
gemalen. De achtkante poldermolen werd in 1927 half-verdekkerd en kreeg drie
centrifugaalpompen. De halve verdekkering is jammer genoeg verwijderd, maar
de pompen zijn nog steeds aanwezig.
Na deze 4 molens zullen we nog een vijfde bezoeken, maar welke dat zal zijn, is
op dit moment nog niet bekend. In de komende Utskoat wordt bekend welke
molen dat zal zijn.


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 2005-2011, worden bepaald aan de hand
van het aantal excursiegangers. Hoe meer molenvrienden zich aanmelden des te
lager zal de prijs uiteindelijk worden. Het maximum bedrag bedraagt €32,50. Na
de excursie krijgt u een acceptgiro van onze penningmeester. Vooraf betalen is
dus wederom niet nodig.
Opstapplaatsen van de excursie zullen dit jaar zijn: McDonald's Goutum (7.00
uur), McDonald's Heerenveen (7.20 uur). 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

(advertentie)

Te koop
een nette solide vrijstaande
jaren 50 woning te Makkinga
Op een unieke locatie naast de nog in
werking zijnde korenmolen ‘De Weijert”
aan de rand van het dorp met gedeeltelijk
vrij uitzicht over de Tjongervallei.
Interesse in molens of molenaar?
Dan is dit wellicht uw kans!
Voor informatie tel. 0516-441734,
fam. Bles, Lyclamaweg 15,
8423 TC Makkinga.
Links: hoe het er 50 jaar geleden uitzag

Unieke kans om “De Windmotor”
aan te schaffen
Je mag van geluk spreken als je dit boek nog
tegenkomt. Willem Hengst en Jan Bergstra
waren met de oplage van hun boek aan de
voorzichtige kant waardoor het boek al snel
uitverkocht raakte.
Er is nog overwogen om een herdruk te
realiseren, maar daarvan werd afgezien. Voor
de liefhebber is onlangs één boek in nieuwstaat
aangeboden voor de verkoop. Wie eerst komt
eerst maalt, maar we zeggen erbij dat het geen
koopje is! Inlichtingen hierover uitsluitend bij de
redactie.

40 jaar Gilde van Vrijwillige Molenaars
In 2012 bestaat het landelijke gilde van vrijwillige molenaars maar liefst
40 jaar. In de jaren 60 van de vorige eeuw rees bij een klein groepje
molenvrienden het idee dat je molens eigenlijk niet alleen moest
bewaren om ze mooi te laten staan, maar er zou eigenlijk daadkrachtig
mee gewerkt moeten worden.
Dat leidde in 1972 tot
oprichting van een heuse
vereniging
onder
voorzitterschap van Eric
Zwijnenberg, een van de
jonge enthousiastelingen
van het eerste uur uit de
jaren zestig. Gemakkelijk
was die start nou ook weer
niet
want
de
nieuwe
molenliefhebbers moesten
oproeien
tegen
de
gevestigde molenorde en
de daarmee verbonden
bestuurders. Ook de oude
vakmolenaars gaven vaak
geen thuis wanneer om
hun medewerking werd
gevraagd om jongeren in
de geheimen van het vak
in te wijden. Het beroep
van molenaar had toch
afgedaan! Kortom, zonder
tegenslagen
ging
het
allemaal
niet,
maar
uiteindelijk werd in 1972
de zo vurig bevochten
toestemming
tot
oprichting verkregen. Er
waren toch nog vakmolenaars die de noodzaak van zo’n jong gilde inzagen. Eric Zwijnenberg was de
eerste die slaagde. Dat was trouwens al op 7 maart 1970, dus geruime tijd voor
de oprichting. In de examencommissie zaten molenkenners met een respectabel
molenverleden zoals Evert Smit jr. (die in de oorlogsjaren al met oliemolen Het
Pink in Koog aan de Zaan maalde, weliswaar niet om olie te slaan, maar om de
drukpersen van zijn Zaanlandsche Stoomdrukkerij v/h E.N. Smit Ezn. aan te
drijven!) en Arie de Koning die als molenarchitect bij De Hollansche Molen kon

bogen op een enorme ervaring. Het groene boekje van Stokhuyzen, de blauwe
map van Wiessner en
de praktijknotities van
ing. Den Besten over
het
watermolenaarswerk waren de
eerste lesboeken die
alras
aangevuld
werden met wetenswaardige Informaties
over allerlei onderwerpen die met de
molen
te
maken
hadden.
Er kwam in die tijd
ook een stortvloed aan
nieuwe boeken uit.
Alle provincies kregen
zo langzamerhand hun
eigen
inventarisaties
met
interessante
inleidende
artikelen.
Juist
die
regionale
aandacht zorgde er in
Fryslân voor dat er,
mede
door
enige
onvrede, een eigen
Gild Fryske Mounders
werd opgericht. Nu
hebben alle regio’s
hun
eigen
bestuur
maar dat kon ook niet
uitblijven
na
de
stormachtige groei die
het Gilde meemaakte.
In Fryslân waren de gebroeders Hofkamp de eerst geslaagden. We schrijven dan
2 juni 1973. Het knipsel dateert van 4 augustus 1973 toen op de
Vrouwbuurtstermolen het oude beroep van korenmolenaar weer herleefde.
Het eerste examen in onze provincie werd gehouden op 19 juni 1974 op de
koren- en pelmolen De Eendracht” te Anjum. (zie het knipsel hierboven) Toen
slaagden Piet Bootsma (die een jaar later medeoprichter van het GFM was en ook
enige jaren de voorzittershamer in handen had) en Niek Wortman. De examens
werden afgenomen onder auspiciën van De Hollandsche Molen en dat is tot op de
dag van vandaag nog steeds zo. Op 27 april 1974 werd in Vrouwbuurtstermolen

het GFM opgericht. En dat is maar twee jaar jonger dan de landelijke grote
broer. Op 18 december 1976 organiseerde het Gild haar eerste examen op de
koren- en pelmolen De Onderneming te Witmarsum. De eerst geslaagden waren
daar Henk Kingma en Jan Wüst.

Jubileumfeest
Bij een jubileum als dat van het Gilde hoort natuurlijk een passend feest. Dat
wordt voor de leden georganiseerd op 28 januari 2012 in het Openlucht Museum
te Arnhem. Een waardige locatie met een schitterende ambiance, compleet met
zo mogelijk draaiende molens. Het wordt nakaarten en bijkletsen, terwijl het
programma bol staat van interessante presentaties die in de verschillende
zaaltjes, verspreid over het museum plaats vinden. Maar er zijn ook deskundigen
op allerlei gebeid present die u met uw vragen van dienst kunnen zijn, of het nou
over examens nieuwe stijl gaat, over verzekeringen, de PIP en onderhoud, de
ARBO op de molen, biotoop enz.enz. Tijdens een officieel moment zullen de
eerste exemplaren van de nieuwe lesbrieven worden overhandigd aan een
bekende Nederlander die een sterke band met de molenwereld heeft! De leden
van het GvVM zijn allemaal via hun Gildebrief op de hoogte gesteld van dit feest
en de bijbehorende uitnodiging.
Wij feliciteren onze collega’s van het landelijke Gilde van harte met deze
bijzondere mijlpaal en hopen dat de molenaars, van welk gilde dan ook, nog heel
lang in goede harmonie met elkaar ervoor kunnen zorgen dat de molens blijven
draaien en het werk mogen doen waarvoor ze gebouwd zijn.
tekst: Gerben D. Wijnja
foto: Nederlands Openlucht Museum Arnhem

De molen van Blennerville
Inleiding
Ierland,
groene
heuvels,
schapen,
klifkust,
intieme
stranden, een
uitgestrekte
oceaanvlakte,
eenvoud en
armoe. Een
oord, waar ik
om al die
dingen al lang
naar toe had
gewild. Nu
was er de
gelegenheid
met acht
vrienden een
wandelvakantie
maken. Een
week
wandelen in
de Bluestack
Mountains in
Donegal en één week op het schiereiland Dingle, County Kerry.
Een prachtig oord, Dingle, zeker als je een volgelvaartocht over de oceaan maakt
langs de Blasketeilanden, helemaal aan de westkust. Indrukwekkend in zijn
puurheid. Maar bij binnenkomst op het schiereiland, naast de brug tussen Tralee
en Dingle had ik hem al zien staan, een stoere witte knaap van een molen. Op
één roede lagen twee bruine stormeinden en hij draaide er prima op. Daar zou ik
een dag wandelen voor opofferen.

Blennerville Windmill
Blennerville Windmill is de grootste nog werkende molen in Groot Brittannië en
Ierland. Het is één van de nog vier werkende molens in Ierland. Het is een mooi
voorbeeld van industriële archeologie van gebruik van natuurlijke energie vóór
de komst van de stoommachine, hydrocarbon brandstof en elektriciteit.

Geschiedenis
Blennerville ligt precies op de kust van de Tralee Bay en staat in de parochie van
Annagh, de vermoedelijke geboorteplaats van Sint Brandaan. Het dorp, vandaag
de dag heet het Blennerville, is ontwikkeld door de Blennerhasset familie, die in
1586 van Engeland naar Ierland verhuisde. Rond die tijd heeft Engeland Ierland
geheel veroverd en verengelst. De inmiddels protestant geworden Engelsen
waren de heren, de katholiek gebleven Ieren de altijd arme dienaren.
Blennerhasset stimuleerde de Ierse boeren hun veeteelt te laten en aan
landbouw te beginnen, zodat hij het graan kon verkopen aan de Engelse steden.
Hij ontwikkelde het dorp, de haven en bouwde de molen. Het gehucht Cathair Ui
Mhorain (in de Gaelic taal) werd Blennerville. Rond 1800 kwam er welvaart. De
Engelse korenwetten bepaalden dat het graan naar Engeland verkocht mocht
worden. Toen Tralee, de grotere stad een mijl verder landinwaarts, het

Traleekanaal liet graven en de stoomtechniek zich ontwikkelde, ging het steeds
minder met Blennerville. Zij verloor de graanhandel aan Tralee.
De molen werd in 1800 gebouwd in opdracht van Sir Rowland Blennerhasset,
maar was in 1846 al een ruïne. Bij de opening liep zijn vrouw op het verkeerde
moment door de stellingdeur de stelling op en werd gedood door één van de
draaiende wieken. Er was overigens maar één deur. De molen is gebouwd als
graanmolen.
De gouden tijd van de Ierse windmolens was tussen 1780 en 1815, de bevolking
groeide van 4 miljoen in 1780 naar 8 miljoen in 1841 en het bouwland werd
behoorlijk uitgebreid. Uiteindelijk zijn er tussen 300 en 500 water- en
windmolens geweest langs de oostelijke oceaankusten van Wexford tot Antrim.
In 1848 is de ‘machinerie’ uit de windmolen verwijderd. De laatste 20 jaar was
hij al nutteloos geweest. Dus hij heeft gewerkt tot ca 1820. De grote
hongersnood (The Great Famine) veroorzaakte depopulatie, ca 1 miljoen Ieren
stierven van honger, miljoenen Ieren emigreerden en de stoommachines voor
molenstenen, die nu voor veevoer gingen malen, werden in Tralee gebouwd,
vanwege het nieuwe kanaal naar die stad. Pas in 1870 versoepelden de Engelsen
de korenwetten, zodat invoer van buitenlands graan weer mogelijk werd: geen
hongersnood dus, maar ook geen exclusief werk meer in de graansector.
Overigens is de demografische situatie in Ierland in de 19de eeuw uniek. Terwijl
in elk Europees land de bevolking wat aantallen betreft sterk groeide, werd die
van Ierland gehalveerd. Honger en armoede hebben de Ierse cultuur zeker
bepaald. Ook nu nog ziet het land er heel gewoon uit.
De molen bleef als ruïne staan. In 1880 werd hij gerenoveerd met een
aanvullende stoommachine, rond 1890 ging het weer fout. De wieken gingen
kapot in een storm en in de Great Wind in 1910 kwam de hele kap scheef te
staan en deze werd uiteindelijk verwijderd. De 70 jaar erna rotte de molen
langzaam weg, tot de grote restauratie, die in 1984 startte en in 1989 met
succes werd beëindigd: de wieken gingen weer rond op de wind.

De molen
De molen is cylindrisch gebouwd als stellingmolen. Boven de begane grond
verrezen 4 verdiepingsvloeren en daarop de kap. De molen kent twee
maalkoppels, het lijkt dat er drie zijn geweest. Omdat er geen wind was en geen
molenaar te bekennen, waren de aard en maten van de maalstenen helaas niet
te achterhalen, ik denk aan zestienders. De stelling zit al direct boven de begane
grond, laag dus. Dat betekent een groot gevlucht.
Twee concentrische cirkels zijn waarschijnlijk eerst uitgestippeld en op basis
daarvan zijn de funderingen gegraven. De Blennerville molen loopt taps toe, de
kruivloer heeft een diameter van 6 m en 30 cm en de onderkant heeft bij de

stoep een diameter van 13 m en 80 cm. De hoogte van de molen is 18m en 30
cm, dan komt nog de hoogte tot het kruisspant in de top van de kap erbij.
Zodra de ronde stenen muur bij de eerste verdieping kwam, zijn twee 30 cm
dikke grenen balken en korbelen geplaatst toegevoegd en het geheel vervolgens
afgedekt. Dit vormde toen de vloer tussen de eerste verdiepingsmuren
enzovoorts. Tijdelijke houten steigers zijn geplaatst in de put-log gaten aan de
buitenkant van de muren. Het is waarschijnlijk dat de mortel werd gemaakt door
de nabijgelegen kalkoven.
Alleen de stenen toren stond in 1984 nog overeind. Alle ‘machinerie’ was
verdwenen, dus zijn er schattingen gemaakt omtrent de maatvoering ervan. De
19 ramen en de deurbogen waren gebroken en moesten nieuw worden gemaakt.
De vier vloeren zijn ook vernieuwd. De draaiende kap werd gereconstrueerd van
grenenhout uit molens die niet meer gebruikt werden en van Iers eiken hardhout
uit de bossen van County Kerry. Het grote wiel is van hout gemaakt, evenals de
vang; de bonkelaar was van gietijzer.

De as is van gietijzer, maar veel groter dan die in ons land: hij wordt
ondersteund door wielen die over de kruivloer meerijden met het kruien. De
voeghouten zijn, zoals de naam al zegt, van hout, de 4 dwarsbalken ertussen
ook, twee ervan worden aan beide zijden ondersteund door ijzeren wielen die
over een ijzeren band op de kruivloer rijden. Aan de binnenzijde van deze houten

balken is een korte gietijzeren balk bevestigd, die als ‘domphaak’ dient. Zo kan
de kap niet over de kruivloer wegglijden.

Direct onder de bonkelaar, die naar onderen in hout taps toeliep, hangt er ook
taps bijna tegenaan een sleepluiwerk, dat met een hefboom geheel tegen de
onderkant van de bonkelaar kan worden getrokken.

De vang is geheel rond om het wiel
geplaatst, de enorme vangbalk hangt
hoog in de kap en is met een vangtouw
te bedienen. Het touw had ook een eind
naar buiten, zodat op de stelling ook kan
worden gevangen.
Boven in de kap zit een deur naar buiten
naar het kruibalkon. Daar, aan de
achterkant, is een heel groot gietijzeren
rad gemonteerd, dat gedraaid kan
worden, de tanden grijpen in de tanden
van de gietijzeren kruiring, die naast de
gietijzeren wielband op de kruivloer is

gemonteerd. Een buiten-bovenkruier zou je kunnen zeggen.
De houten roeden met biljoening zitten op de as met haspelwiekenkruis. Ze zijn
2 maal 18 m 28 cm meter lang, een gevlucht van zo’n 36 meter dus. De vorm
lijkt op iets van een Oudhollandse ophekking. De windborden zijn alle vast
gemonteerd, de heklatten steken 2 meter lang achter de roede. De wieken
hebben een geringe zeeg, de zeilen zitten met een lus aan de bovenkant van de
zoomlatten vast.

Slot
De molen staat op een mooie plek. Aan het water, transport en productieproces
waren dus gekoppeld. Aan de steeds breder wordende Tralee Bay, meestal met
zijn zeilen naar het westen, waar de wind vandaan komt. Een prachtige biotoop,
want er zal nooit een gebouw of wat dan ook voor kunnen komen. Hij staat er
trots en sterk, als een neolitische Mile Stone.
Een aantrekkelijk land om te verblijven, als je van zee en wind houdt. Een
regenbui moet je niet erg vinden. De ‘gewoonheid’, de vriendelijkheid en
openheid van de Ieren zullen Friezen zeker aanspreken. Natuurlijk hebben de
Paddy en de Guinness de nodige melancholie gebracht in altijd moeilijke tijden,
maar een natuurlijke en krachtige opgewektheid, ook in de woorden en wijze van
uitdrukken in het Gaelic voelbaar, en in de vrolijke kleuren van hun oude
stadskroegen, zijn eigen aan de Ieren. Het lijkt een volk, dat steeds maar weer
tegenslagen moet overwinnen en dat ook doet.
Die eigenschap
overwinnen.
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Michiel de Ruiter, juni 2011

Molenaar Rolf Dijkema Fries kampioen seineharjen
In september vonden drie bijzondere kampioenschappen plaats in Fryslân:
ielrikjen (palingroken), fingerbalkmeanen (maaien met de vingerbalk) en
seineharjen (zeis scherpen). Laatstgenoemd kampioenschap vond plaats in
Surhuizum waar Rolf Dijkema, molenmaker en vrijwillig molenaar, de
concurrentie achter zich wist te laten. Met zijn 28 jaar eigenlijk een opvallend
resultaat omdat veel deelnemers het maaien met de zeis en het bijbehorende
seineharjen beroepsmatig nog hadden uitgeoefend. Bescheiden gaf hij te kennen
dat hij wat geluk had gehad met de zeis die hem ter beschikking was gesteld.
Hem werd ook gevraagd naar zijn geheim: “Ik ha tefoaren efkes oefene op it
terrein om de slach wat te pakken te krijen.” Eigenlijk had hij moeten zeggen
molenaar te zijn. Zo iemand streeft er toch naar de molepôle altijd in topconditie
te houden!
(GDW)

Herstelplan voor molenromp
bij Ulesprong
De inkt van ons vorige nummer was bij wijze van spreken nog nat toen
het bericht naar buiten kwam dat er serieuze plannen zijn voor de
vervolmaking van de incomplete molen van het 6e en 7e Veendistrict te
Tijnje die we ook vaak benoemen als de molen bij de Ulesprong. En dat
terwijl in een ingezonden stuk juist deze molen nog genoemd werd als
een gewenste kandidaat voor herstel.
Sinds 1969 is de heer Kinderman eigenaar van
deze molen en zijn plannen voor vervolmaking
gaan ook al terug tot in dit jaar. In het boek
Friese Molens uit 1995 stelde de redactie ook:
“Er bestaan plannen voor compleet herstel.”
En het zijn die plannen die nu deel uitmaken
van een restauratieplan dat voorziet in
“herbestemming van de incomplete molen
tot volledig maalvaardige en weer voor
publiek toegankelijke poldermolen”.

Daarvoor is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd door Van Reeuwijk
bouwmeester uit Arum. Het bouwhistorisch onderzoek zal de basis vormen voor
het restauratiebestek. Belangrijk daarbij is het gegeven dat van de bouw het
zeer gedetailleerde, 45 pagina’s dikke bouwbestek en de originele
bouwtekeningen bewaard zijn gebleven! Een zeldzame treffer die het mogelijk
maakt een gewetensvolle restauratie uit te voeren.
De molen dateert van 1856 en werd al bij de bouw voorzien van een gietijzeren
bovenas terwijl de roeden nog van hout waren. In de jaren 70 van de 19e eeuw
werden die echter in geklonken ijzer uitgevoerd. Al in 1911 werden kap met
wiekenkruis en diverse delen van het gaande werk verwijderd. Tot sloop werd
gelukkig niet overgegaan. De romp diende voortaan als woning voor de
bedienaar van een klein voetveer dat nu in handbediende vorm nog functioneert
als onderdeel van een toeristische fietsroute. (zie de oude, ongedateerde foto)
De molen is altijd bewoond geweest en dat is tot op de dag van vandaag het
geval, zij het dat het een meer incidenteel karakter heeft gekregen. Van
Reeuwijk stelt in zijn rapport dat de bescherming als “incomplete molen” deel
uitmaakt van een Rijksbeleid “betreffende de inhaalslag voor het beschermen
van molenrompen”. Daarbij werd ook duidelijk gesteld dat het algeheel herstel
tot maalvaardige molen beoogt.
Herstel van deze molen zou een verrijking betekenen voor het landschap in de
oude voormalige veenpolder. Het landschap hier is sowieso nog zeer authentiek
waarbij de molenbiotoop goed te noemen is. Het in de nabijheid staande
Sudergemaal, op enkele honderden meters afstand, maakt het historische
plaatje compleet.
Wij wensen de heer Kinderman veel succes met de verwezenlijking van zijn
ambitieuze plan en hopen dat na al die jaren de wieken weer zullen wentelen
boven de voormalige veenpolder van het 6e en 7e Veendistrict en dat daarmee de
molen ook z’n oude functie weer zal etaleren ten gerieve van de waterbeheersing
en de landschappelijke aankleding als levende getuige van een brok tastbare
waterschaphistorie. Ook Van Reeuwijk bouwmeester wensen we veel succes met
dit prachtige plan dat naar wij hopen binnen afzienbare tijd verwezenlijkt zal
gaan worden.
Gerben D. Wijnja
Bron: Rapport Bouwhistorische verkenning en waardestelling van de incomplete molen
Nr. 1 van het 6e en 7e Veendistrict te Tijnje door G.J. van Reeuwijk (januari 2011)

De verplaatsing van de oliemolen De Herderin van
Oostzaandam naar Sijbrandahuis/Dokkum
door Ron Couwenhoven
Twee maanden geleden kwam ik in bezit van een belangrijk negentiende eeuws
archief van de harenmakerij in Koog aan de Zaan. Het bedrijf was al in 1671
bekend en was gespecialiseerd in de productie van de onmisbare voor-en
naslagharen van oliemolens. Hierin had men bijna twee eeuwen lang een
monopolie, waardoor vrijwel elke oliemolen in Nederland, maar ook uit Duitsland,
Vlaanderen en Denemarken, gebruik maakte van de diensten van de familie
Haremaker. De haren werden gemaakt van paardenhaar, maar er werden ook
wel koeienstaarten voor gebruikt. Hoe men de haren precies maakte is nooit vast
gelegd. Het was een familiegeheim dat nimmer is opgelost.
De ontdekking van dit archiefdeel wekte ook mijn belangstelling voor het deel
van het archief dat in het gemeentearchief van Zaanstad wordt bewaard. Daarin
trof ik vele honderden brieven en briefjes uit de periode 1806 - 1833 aan, waarin
Cornelis Haremaker druk overlegde met klanten. Daaronder waren er heel wat
uit Friesland en één van hen was Sjoerd Aukes de Boer, koopman uit Dokkum. In
die brieven doken onverwachte gegevens op een Zaanse molen op.
Op 20 december 1809 werd de oliemolen De Herderin aan de Tochtsloot bij
West-Knollendam geroyeeerd uit het Olieslagerscontract, de voorname
brandverzekering voor oliemolens in de Zaanstreek. De molen was gesloopt.
Maar tot 14 juni 1814 was er nog een verzekering voor ladingen in de schuur van
de molen. De schuur van De Herderin was blijven staan en werd na 1809 nog
gebruikt voor opslag. De windbrief van De Herderin werd op 14 maart 1695
verstrekt aan Theunis Allertsz Heertjes, die toen ook al eigenaar was van 's
Lands Welvaren die een eeuw lang de buurmolen van De Herderin zou zijn.
Wat was er met de molen gebeurd?
Daar doken gegevens over op in de correspondentie van de harenmakerij. Op 30
november 1809 bestelde Sjoerd Aukes de Boer uit Dokkum nieuwe naslagharen,
lang 48 knokkels 'na de maat van de molen De Herderin die gestaan heeft tot
Knollendam.'
Haremaker had ongetwijfeld altijd de haren voor deze molen gemaakt en
gerepareerd, zodat hij met deze aanwijzing wel uit de voeten kwam. De maten
waren hem bekend. Uit dit korte briefje blijkt dat De Boer niet de voormalige
verfmolen De Herderin uit Oostzaandam kocht, zoals altijd werd aangenomen,
maar dat hij oliemolen De Herderin uit Knollendam overnam.
De verplaatsing had dus niet rond 1820 plaats, zoals tot op heden ook steeds
werd verondersteld, omdat dr. G.A. Wumkes in de Stads-en Dorpskroniek van
Friesland II (1800-1900), die in 1934 verscheen, melding maakte van deze

achtkante rietgedekte stellingmolen, 'die circa 1820 werd gebouwd, waarbij
gebruik gemaakt werd van een uit Zaandam afkomstige verfmolen.’
Wumkes baseerde zich op het minutenplan uit het kadaster van die jaren waarop
de molen werd vermeld als ‘Moulin à l’huile nommé La Bergère.’ Het was dus
onmiskenbaar een ‘Herderin’, maar het bleef raadselachtig waarom in dit
minutenplan vijf jaar na afloop van de Franse overheersing van de lage landen
nog de Franse taal werd gebruikt. Het duidde er immers op dat het plan nog in
de Franse tijd werd getekend. En dat was ongetwijfeld ook zo, want het kadaster
werd in 1811 ingesteld tijdens de Franse overheersing van Nederland.
‘La Bergère’ was bovendien in Sijbrandahuis een oliemolen. De Herderin uit
Oostzaandam was een kleine voormalige schelpzand-en mosterdmaler, die
onmogelijk een dubbel oliewerk, zoals in de Friese Herderin stond opgesteld, kon
aandrijven.
Met de nu gevonden brief van Sjoerd Aukes de Boer is dit raadsel definitief
opgelost. De Herderin, die in Sijbrandahuis bij Dokkum stond, werd dus al in
1809 op zijn nieuwe standplaats gezet.
Ook de bewering dat de molen in 1821 onder de naam De Phenix werd geveild is
onjuist. Al op 4 augustus 1813 vond in de herberg van kastelein E. Klaver bij de
Woudpoort in Dokkum een veiling plaats van 'een nieuwe huyzinge, tuin en erve,
benevens de overblijfselen van de afgebrande olymolen De Herderin, bestaande
in drie beste olybakken, steenen klippen en fondamenten van gemelde molen,
staande en gelegen aan de Ee onder Sybrandahuis digt bij Dockum,
toebehorende aan Sjoerd Aukes de Boer.'1

De voormalige Knollendammer molen was dus al in de zomer van 1813
afgebrand en Haremaker maakte er in zijn brieven al melding van. De brand
leidde trouwens tot ongenoegen in de Zaanstreek, want Sjoerd de Boer betaalde
de laatste rekening niet.
1

. Leeuwarder Courant, 23-7-1813.

Maar in april 1813 was alles nog koek in ei. Haremaker meldde in een brief van
3 april dat jaar aan de Friese olieslager dat de door hem bestelde haren enigszins
vertraagd waren, doordat de zoon van zijn broer het leger van Napoleon in
moest: 'De remplacant van onze neef werd afgekeurd en hem werd geweigerd
een andere te remplaceren. Gisteren is hij vertrokken. Hij is een jongeling van
zeer goed gedrag. Dit is een harde slag voor ons.'
De familie Haremaker was er zo door van slag dat het werk even was blijven
liggen. Op 13 november 1814 bleek dat De Boer zijn laatste bestelling niet had
betaald. Hij was een relatie van de Westzaandamse koopman Cornelis van der
Markt, die zich bezig hield met het opkopen van zaagmolens zoals het
bovenkruiertje De Karper in Westzaandam en paltrok De Krokodil in Westzaan.
Haremaker beklaagde zich bij hem over de slechte betaling van Sjoerd de Boer.
Hij schreef: 'Ook heb ik gehoord dat zijn molen verbrand is, maar dat betekent
niet dat hij onse rekening niet hoeft te betalen. Ik verzoek u ons een sekuur man
in Dokkum te melden, die met een assignatie naar Sjoerd Aukes de Boer kan.'
Dat werd uiteindelijk Jelle Klaas Wouters, een beurtschipper uit Leeuwarden, die
gemachtigd werd om het bedrag van f. 73,10 dat nog openstond te incasseren.
Na de brand werd een nieuwe molen gebouwd die de naam De Phenix kreeg naar
de mytische vuurvogel die uit zijn as herrees. En deze molen werd op 11 april
1821 door Sjoerd de Boer en zijn vrouw in veiling gebracht met de mededeling
dat de oliemolen op 12 mei van dat jaar vrij te aanvaarden was2. Kort daarop
overleed Sjoerd, want op 26 april 1822 deed griffier P. Kuiper Schonegevel uit
Dokkum een oproep aan schuldeisers van wijlen Sjoerd Aukes de Boer, in leven
koopman, houtzaagmolenaar en olieslager te Dokkum, zich met hun claims te
melden. De zaagmolen waarmee hij werkte was de achtkante bovenkruier De
Bouwlust. Deze molen was twee jaar eerder nieuw gebouwd aan de Stroobosser
Vaart bij Dokkum3.

2
3

. Leeuwarder Courant, 23-3-1821.
. Leeuwarder Courant, 26-4-1822 en 18-190-1822.

Uit ons prentenkabinet
Voor drie van de vier onbekende molens in ons vorige nummer kwam
Erwin Esselink met een oplossing.
- De molen op het sigarenbandje is de Gans te Ezumazijl, nog met zelfzwichting.
Dit systeem was tot de restauratie van 1970 aanwezig.
- De verongelukte molen is de molen van de Jouswiersterpolder. Op 4 maart
1926 waaide de molen om. Dezelfde foto en meer gegevens over deze molen
stonden in de Utskoat 109, pag. 37/39.
- De zelfzwichter op pag. 30 is de molen van de Tzummarumer Miedpolder,
afgebroken in 1942. De man op de foto is mogelijk Klaas Siderius, die de molen
van 1913 tot 1938 bemaalde. De boerderij op de achtergrond is in 1968
afgebrand.
Durk Posthumus uit Huins heeft voor de verongelukte molen dezelfde oplossing
waarbij hij aantekent dat het artikel van Popke Timmermans was. Ook het
achtkant met zelfzwichting brengt hij thuis als de molen van de Tzummarumer
Miedpolder onder Tzummarum, ca. 1,5 km. ten Zuiden van het dorp.Posthumus:
“ In 1845 werd de Tzummarumer Zuiderpolder opgericht, groot ca. 302 ha. en
bemalen door een tweetal molens. In 1912 werd de polder samen met 2
naburige polders omgezet in een waterschap, met als naam 'De Tzummarumer
Miedpolder'. De tweede molen werd in 1914 buiten gebruik gesteld en
afgebroken omdat de afgebeelde molen goed in staat was om de gehele polder
te bemalen. In 1910 werd Klaas Siderius als molenaar benoemd. Hij kwam van
de molen van de Kolthofpolder ofwel "De Westerbuurster Polder. Klaas Siderius is
molenaar geweest van 1910 tot in 1941. In 1942 is de molen vervangen door
een elektrisch gemaal. De afbraak vond plaats in een week met veel mist zodat
weinigen het hebben gezien. De molenaarswoning bestaat nog maar is
onherkenbaar veranderd. De boerderij rechts op de foto is na de sloop van de
molen door hooibroei afgebrand. Het achtkant van de molen was voorzien van
een verticale, houten bekleding, de kap was gedekt met riet en de lange spruit
lag voor het asrad. Verder denk ik dat de molen in uit ons prentenkabinet welke
afgebeeld staat op het sigarenbandje de nog bestaande poldermolen De Gans te
Ezumazijl is. De molen was tot 1970 voorzien van zelfzwichting. Was sterk in
verval geraakt en zo staat de molen afgebeeld op het sigarenbandje.” Ook
Posthumus zeggen we hartelijk dank voor zijn uitgebreide reactie.

Onbekende windmotor vermoedelijk van de
Roordahuizumer Nieuwlandspolder
Ik heb heel veel foto's van windmotoren,ook van reeds verdwenen exemplaren.

Maar deze windmotor in "De Utskoat"nr.143 met die overstekende dakrand van
het motorhuis is heel apart m.a.w. zoiets heb ik nooit eerder gezien. Heel apart
is ook de naam "Heracles" op de grote vaan i.p.v. de meer gebruikelijke
"Hercules". Doch de naam "Heracles" zou een aanknopingspunt kunnen zijn,
vandaar dat ik deze naam met de vermelding Landbouwhuis-Sneek op de
website Archief Leeuwarder Courant heb ingetoetst en daaruit kwam het
volgende verslag uit 1937 Roordahuizum:

Roordahuizum,9 april. Heden had de officieele inwerkingstelling plaats van den nieuw
gebouwden windmotor "Heracles";ter eere stond de vlag op de windmotor,deze is in de plaats
gekomen voor de afgebrande watermolen in het waterschap "de Roordahuizumer
Nieuwlandspolder". De eigenaars waren allen uitgenoodigd om deze plechtigheid bij te wonen
en velen hadden daar gehoor aan gegeven. De onderbouw is vervaardigd door den heer
Halbertsma van Huizum,terwijl de bovenbouw is uitgevoerd door N.V. de Algemeene
Machinehandel Het Landbouwhuis te Sneek. Zoowel de onderbouw als de bovenbouw maakten
den indruk van een stevige constructie. Na bezichtiging van de windmotor werd een
bijeenkomst gehouden, waar het woord werd gevoerd door den voorzitter de heer A.L.Wytsma,
deze bracht hartelijken dank aan de uitvoerders. Tevens roemde hij het personeel dat ondanks
het slechte weer steeds op zijn post was en bracht verder dank aan de waterschapdeskundige de
heer Kielman te Huizum onder wiens toezicht het werk is uitgevoerd.
Dus vermoedelijk heeft deze windmotor in de Roordahuizumer Nieuwlandspolder
gestaan.
Jan Bergstra Sneek
Bijgaand weer wat puzzels voor de liefhebbers. We houden ons aanbevolen.
GDW

Molenliteratuur
Zaanse Molens in
heden en verleden
In de jaren zeventig van de
vorige eeuw had een Zaanse
krant de rubriek “Van Vergaan en
Voortbestaan”. In deze reeks
werd
elke
keer
een
molen(landschap)
in
de
Zaanstreek beschreven en de
toenmalige situatie werd ter
vergelijking gekiekt. Het was een
serie die door menig Zaans
molenverzamelaar werd uitgeknipt en die knipsels zijn tot op
de dag van vandaag voor de
liefhebbers een aardig bezit. Het
was in die tijd dat Arnold Sol de
liefde voor het verleden van zijn
streek met de paplepel kreeg
ingegoten. Dat leidde in de loop
der tijd tot een aantal historisch
getinte boeken en eind oktober
van dit jaar kwam daar de fraaie
uitgave
Zaanse Molens
in
heden en verleden bij.
Arnold Sol droomde vroeger al van een tijdmachine die hem in staat stelde een
kijkje in het verleden te maken. Met dit boek heeft hij die wens eigenlijk al
vervuld en ook voor de lezers van het boek heeft hij zo als het ware een middel
geschapen om diezelfde tijdreis te maken. Het is indrukwekkend om te zien hoe
tal van fraaie molenlandschappen door de tand des tijds zijn veranderd. Soms
moet je dat met weemoed constateren, maar de realiteitszin waakt voor al te
veel nostalgische gevoelens. Wel is het goed om te weten dat al die welvaart is
voortgekomen uit de expansiedrift van de grote eigenaars van al die oude
wiekendragers. Denkt u bijvoorbeeld aan Duyvis en Honig. Tegelijk is het goed te
vernemen dat er in de Zaanstreek een zeer sterke band is met dat rijke
molenverleden. Dat komt op z’n sterkst tot uiting op de Zaanse Schans waar de
verplaatste of herbouwde industriemolens tegen de (nu nog) lege Kalverpolder
afsteken. Een majestueus gezicht: je waant je in de tijd teruggeplaatst.
In de Zaanse dorpen hebben in het verleden meer dan duizend molens gestaan.
Anderhalve eeuw geleden begonnen fotografen de eerste opnamen te maken van
de Zaanstreek. De oude, dikwijls zeer zeldzame foto’s van de molens van weleer
zijn in dit boek opgenomen en worden getoond met een nieuwe opname van
dezelfde situatie. Bij elke foto is een uitgebreid en interessant verhaal over de

historie van de molens te vinden, met veel wetenswaardigheden over de
Zaanstreek, de molens en hun eigenaren, met veel verrassende nieuwe feiten.
De meeste foto's zijn zelfs nog nooit gepubliceerd. Dat maakt dit boek ook tot
zo’n waardevolle aanwinst voor de verzameling die het tot nu toe voornamelijk
moest doen met twee deeltjes “in oude ansichten”. De uitgave van Arnold Sol
biedt echter veel meer. Daarbij komt dat het boek is uitgevoerd in een luxe
fullcolour hardcover in A4 formaat van maar liefst 112 pagina's, waarin meer dan
200 zwart-wit foto’s zijn opgenomen. Veel oude foto’s zijn door het grote formaat
lekker royaal afgedrukt. Eén minpuntje. De opmaak hadden we graag wat
levendiger gezien door gebruik te maken van inleidingen op de hoofdstukken en
die vet of cursief te drukken, tussenkopjes toepassen en een pakkende titel per
hoofdstuk opnemen. Dat vergroot het leesplezier nog meer in onze optiek.
De aanschafprijs bedraagt slechts € 22,95. Bij verzending komt er € 3,25
verzendkosten bij. Het boek is eenvoudig te bestellen via de website van
Vereniging De Zaansche Molen te Koog aan de Zaan, via de link:
http://www.zaanschemolen.nl/
“Zaanse Molens in heden en verleden” is een uitgave van Uitgeverij De Zon te
Westzaan. Tel. 075-6700427 E-mail: sol0@xs4all.nl
GDW

Aankondiging van de I.J. de Kramer-prijs 2012
De vereniging voor molinologie TIMS-Nederland en Vlaanderen looft voor de
zesde maal een publicatieprijs, genaamd „I.J. de Kramer-prijs”, ter waarde van €
2.000,- uit aan de auteur(s) van een recente publicatie of een manuscript met
een wezenlijke bijdrage aan de verdieping van de molinologische kennis binnen
het Nederlandse taalgebied.
De vereniging beoogt hiermee het molinologisch onderzoek en de publicatie van
onderzoeksresultaten te stimuleren. Alleen studies die op eigen, origineel
onderzoek zijn gebaseerd, dingen mee.
Gegadigden dienen zich schriftelijk te melden bij het secretariaat vóór 1 mei
2012 onder bijvoeging van drie exemplaren van hun werk. Een deskundige jury,
die wordt samengesteld afhankelijk van de ingezonden onderwerpen, zal deze
beoordelen en de winnende studie selecteren.
De uitreiking van deze prijs is voorzien tijdens de TIMS–Nederland en Vlaanderen
Najaarsbijeenkomst in oktober/november 2012.
Het reglement kunt u vinden op onze website:
www.molenkunde.eu/pdf/IJdeKramerprijsReglementVersie22oktober2011.pdf
Voor nadere inlichtingen en een schriftelijke versie van de voorwaarden kunt u
contact opnemen met onderstaand adres. Uw inzending kunt u ook naar dit
adres sturen.
Secretariaat TIMS-Nederland en Vlaanderen
p/a Peter Tergau, Mimosalaan 1, NL - 1834 VC SINT PANCRAS
Tel.: (+31)(0)653158232. E-mail:petertergau@hotmail.com
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