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Agenda:
24 maart: Friese Molenaarsdag
30 maart: Ledenvergadering GFM
14 april: Excursie GFM
21 en 22 april: Leeuwarder Molendagen
12 en 13 mei: Nationale Molendag
14 mei: sluiting kopij De Utskoat nummer 146
2 juni: Voorjaarsexcursie TIMS Nederland
12 en 19 juni: avondexcursies

Van de redactie
We hebben een gedenkwaardig kwartaal achter de rug waarin Fryslân opnieuw in
positieve zin op de kaart is gezet. Het begon met wateroverlast waarbij de
molens en gemalen overuren maakten, met als onbetwiste topper het
Woudagemaal bij Lemmer dat topdrukte te verwerken kreeg. Vervolgens werd
het een ouderwetse winter. We besteden daar in dit nummer uitgebreid aandacht
aan met o.a. prachtige foto’s, o.a. genomen door de gebroeders Kooistra van het
Noordelijk Ballonvaartcentrum uit Joure.
In de vorige Utskoat werd het vertrek van Pieter Kooistra als secretaris van De
Fryske Mole al gememoreerd. In dit nummer plaatsen wij zijn laatste bijdrage
“Efkes byprate”. Als secretaris was hij ook vertegenwoordigd in de redactie van
De Utskoat. “Toch enige weemoed dat het nu is gebeurd, maar ook iets van
opluchting dat het grote tijdsbeslag straks ( 1-4-2012) tot het verleden behoort,”
zo schrijft hij in zijn bijdrage voor dit nummer. Het is absoluut een feit dat deze
vrijwilligersklus een zeer omvangrijke is waarvoor alleen maar heel veel respect
op zijn plaats is. Pieter Kooistra deed dat met liefde voor het voortbestaan van
de molens. Wij mogen dankbaar zijn voor de inzet die hij aan de dag wist te
leggen. Over zijn opvolging leest u verderop in dit nummer meer. In de redactie
wordt Pieter Kooistra opgevolgd door bestuurslid Jan Poorte die we bij deze ook
hartelijk welkom heten. We hopen dat hij met net zo veel energie en molenliefde
het nieuws van De Fryske Mole voor u als lezer, donateur, vrijwillig molenaar,
bestuurder of geïnteresseerde gaat presenteren.
We zouden bijna vergeten dat we op molengebied ook nog prachtige zaken te
vieren hebben. Na het jubileumfeest van het Gilde van Vrijwillige Molenaars
beleven we in mei de veertigste Nationale Molendag. Wie had dat ooit kunnen
denken. Het komende jaar staat sowieso bol van de molenactiviteiten. In de
agenda treft u ze aan. U zult versteld staan van de vele mogelijkheden om
molens in onze provincie te gaan bekijken. Heel veel plezier alvast.
Gerben D. Wijnja

Op de foto:
spinnekop De Klaver
aan Elfstedentochtijs
bij Bolsward. De
molen wacht op een
nieuw
gevlucht.Verderop in
de nummer meer
molenfraais in
wintersferen. (foto
Gerben D. Wijnja)

GILD FRYSKE MOUNDERS
Uitnodiging Openbare Voorjaarsvergadering
vrijdag 30 maart 2012 om 19:30 uur
Agenda

De Trilker (www.detrilker.nl) Marsherne 2, 9013 CG Poppenwier

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Vaststellen notulen najaarsvergadering 2011.
Vaststellen jaarverslag 2011.
Penningmeester.
Jaarverslag 2011.
Verslag kascommissie.
Benoemen nieuw (reserve)lid kascommissie
6.
Verslag jeugdcommissie.
Opleidingen.
Jaarverslag 2011.
Stand van zaken.
Mededelingen uit de leermeestervergadering.
Uitreiking diploma’s periode oktober 2011 - maart 2012.
8.
Bestuurswijziging
Martin Bakker neemt na 8 jaar afscheid als bestuurslid, eerst als secretaris, later
als opleidingen commissaris. Het bestuur stelt voor Ruurd Jacob Nauta te kiezen
als bestuurslid; de diverse functies kunnen daarna worden ingevuld.
Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden opgegeven.
9.
Rondvraag.
10. Pauze.
11.
Presentatie door Monte Hallema met als titel “Fryslân en it wetter”.
12.
Sluiting.
Introductie op agendapunt 11:
Us sprekker sil wêze de hear Monte Hallema út Frjentsjer
Hallema hat troch syn wurk in soad mei wetter te krijen hân
en hy jout syn ferhaal dan ek de titel mei: “Fryslân en it
wetter”. Fryslân is in provinsje mei in soad wetter. Sa as
Fryslân der no hinne leit, hat it net altiten west.
De lêzing giet dan ek oer it wetter yn Fryslân fan de
terpetiid oan hjoed de dei ta. It ferhaal wurdt
ûndersteund troch dia’s.
(foto uit de oude doos: verdwenen spinnekop bij
Oldelamer in een ondergelopen land. G.D.W.)

Underwerpen dy’t oan de oarder komme komme kinne:
 Hoe binne yn ‘e rin fan de ieuwen ús foarfaars
mei it wetter omgongen?
 Wat is der allegearre feroare yn ‘e rin fan de tiid?
 De feroaring fan it maatskiplik belang by it wetter troch de ieuwen hinne;
 Hokker funksje hat it wetter op dit stuit yn Fryslân en hoe wurdt dêr
ynfolling oan jûn?
 Hokker feroarings kinne wy yn de kommende jierren ferwachtsje (tink oan
de klimaatferoaring) en hoe kin der op ynspile wurde?

Al nijsgjirrich wurden nei dit ferhaal? Kom dan man(frou)machtich nei De
Trilker yn Poppenwier.
www.molenaarworden.nl

Verslag Openbare Najaarsvergadering Gild Fryske
Mounders op vrijdag 4 november 2011
Aantal aanwezige leden en belangstellenden volgens presentielijst: 78 personen.
Met kennisgeving afwezig: Johan Nooy, Jannes Tigelaar, Laurens Sierkstra,
Clemens Brouwer en Harm Kuipers
1.
Opening
Voorzitter Frits Bloem opent de vergadering en heet iedereen welkom in het
bijzonder de sprekers voor vanavond en de geslaagde molenaars die vanavond
hun diploma uitgereikt krijgen.
2.
Mededelingen
Frits verzoekt iedereen om de presentielijst, die op elke tafel aanwezig is, in te
vullen. We hebben een wereldkampioen in ons midden: Rolf Dijkema is
wereldkampioen seineharjen, maar wat nog mooier is: hij is heit geworden; Rolf,
gefeliciteerd.
De vereniging werd vertegenwoordigd door Frits Bloem bij de opening van de
Roekmolen op it Eilân en de Terpensmolen aan de Geeuw bij IJlst.
Samen met Ruurd Jacob Nauta heeft Frits de avondexcursies voor volgend jaar
vastgesteld: 12 juni in Burum en Munnekezijl, op 19 juni in Kimswerd en Lollum.
In de volgende ledenvergadering (30 maart 2012) zal het bestuur Ruurd Jacob
Nauta voordragen als bestuurslid ter vervanging van Martin Bakker die dan zijn 8
jaar als bestuurslid erop heeft zitten.
Op de Friese Molendag in september j.l., die tevens werd benut voor het werven
van nieuwe leerlingen, hebben zich 10 à 12 mensen voor een proefles gemeld.
We zijn tevreden met dit aantal.
Het huishoudelijk reglement staat wat betreft de examens op de helling.
3.
Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2011
Ubo Kooyenga raadt het bestuur aan om naar de inhoud van de vraag in de
rondvraag te informeren als niet duidelijk is waar het over gaat.
Betreffende de tijd en de plaats van de algemene ledenvergadering heeft het
bestuur besloten dat de aanvangstijd 19.30 blijft en de plaats Poppenwier. De

voorzitter geeft hiervoor voldoende redenen, hoe later beginnen des te later
afgelopen en uit onderzoek blijkt dat Poppenwier redelijk centraal is gelegen en
qua prijs goed in de markt ligt.
4.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken; Martin de Jong krijgt het woord met
mededelingen over de Friese molendag; hij zal zorg dragen voor een verslag in
een van de volgende Utskoaten.
5.
Penningmeester
Penningmeester Johannes Rozenga presenteert de begroting voor 2012, er zijn
geen opmerkingen behalve een vraag waar de voorzittershamer en andere
bezittingen zijn gebleven. Deze worden niet op de begroting vermeld maar op de
balans die op de voorjaarsvergadering wordt behandeld. Johannes bedankt een
aantal mensen die hem hebben geholpen bij de start in zijn nieuwe functie.
6.
Opleidingen
stand van zaken
Sinds de vorige ALV zijn er 9 leerlingen geslaagd en zijn er ook 9 nieuwe
leerlingen bijgekomen. Het totaal aantal leerlingen is met 2 verminderd omdat er
2 zijn afgevoerd wegens desinteresse zodat het totaal aantal leerlingen nu 31
bedraagt.
uit de leermeesters vergadering
Er zijn twee leermeesters bijgekomen: Jan Sinnema ter ondersteuning van Wil
Heick in Makkinga en Berry Weber op Penninga's molen in Joure hetgeen
betekent dat er ook een nieuwe lesmolen is bijgekomen.
Het huishoudelijk reglement is wat betreft het opleidingsgedeelte in revisie,
Martin belooft dat het voor maart 2012 (zijn aftreden) klaar zal zijn.
Op 21 november a.s. zal er in de Doelen te Franeker een bijeenkomst zijn van
leermeesters, gecommiteerden en bestuursleden.
diploma uitreiking
Het diploma vrijwillig molenaar wordt uitgereikt aan negen geslaagden:
Rolf Dijkema

Hilke Jan van Houten

Wil Heick

Nico Meinema

Sjerp de Jong

Tjerk van de Veen
Johannes Rozenga

Sije Hoekstra

Auke Koopmans
Evert Boersma
Karel Jongsma

Durk Piersma

Johanna Scheffer
Bouwe Tjallingii
Zowel de leermeesters als de geslaagden vertellen hoe zij hun opleiding
hebben ervaren.

7.

Rondvraag

Jan Coppens: Jaap van Driel is ernstig ziek en weer wat aan de beterende
hand; Jan is van mening dat Jaap een bericht uit de vergadering erg op prijs zou
stellen.
Jaap Tiedema meldt dat de busreis volgend jaar op 14 april gaat naar
Brabant en het Gelders rivierengebied.
Martin de Jong meldt dat de molendag SúdWest Fryslân (de vroegere
Nijefurdse Molendag) wordt gehouden op 27 november a.s.
Pieter Breeuwsma: Bij Pretoria (Zuid Afrika) wordt gewerkt aan een
project van volkstuinen. Voor de watervoorziening daarvan worden simpele
molentjes gebouwd. Pieter vraagt een bijdrage zowel van de vereniging als van
de leden en heeft daartoe een grote mand meegenomen.
Martin Bakker vraagt de data van de diverse genoemde dagen aan hem door te
geven zodat hij ze op onze web site kan plaatsen.
Frits Bloem verzoekt de aanwezigen als zij een geschikt onderwerp hebben voor
na de pauze dit door te geven aan het bestuur.
8.
Pauze
In de pauze wordt iedereen, onder het genot van een drankje en bitterballen,
weer door iedereen op de hoogte gebracht van van alles en nog wat.
9.
Presentatie over de restauratie van “de Rietvink”
Lia & Rolf vd Mark geven samen met Hugo Landman een zeer boeiende
presentatie over de restauratie van de Rietvink. Veel foto's en zelfs een film van
'Hea' worden vertoond. Uit de hele presentatie spreekt een stuk
doorzettingsvermogen, vakmanschap en niet te vergeten het
improvisatievermogen.
10. Sluiting
Frits bedankt ieder voor zijn/haar inbreng, sluit de vergadering en nodigt
iedereen uit nog even na te praten.
Albert Wester, secretaris

Jaarverslag Gild Fryske Mounders 2011
Chronologisch overzicht van de activiteiten van het GFM
 De Friese Molenaarsdag, voor het laatst 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 delen van ons land.
 In de voorjaarsvergadering op 26 maart werden geen dipoma's uitgereikt.
Na de pauze hield Warner B. Banga een interessante inleiding over de
geschiedenis van de molens in Dongeradeel naar aanleiding van zijn boek
“Jimme mutte komme: It waait”.
 De jaarlijkse busexcursie, georganiseerd door Ruurd Jakob Nauta en Jaap
Tiedema leidde op 9 april naar windmolens in Noord Holland; er werden zoals
gewoonlijk vijf molens bezocht. Zoals altijd kunnen we ook nu weer spreken van
een geslaagde excursie.
 Op 7 juni vonden de avondexcursies plaats naar de Rat / Dorusmooltsje en op
21 juni naar Joure en de Deelsmole.

 In de najaarsvergadering op 4 november werden negen diploma’s uitgereikt:
zie jaarverslag opleidingen commissaris.
Na de pauze verzorgde Hugo Landman geassisteerd door Lia en Rolf van der
Mark, een interessante presentatie over de restauratie van de Rietvink. Het
bestuur was vertegenwoordigd bij de opening van “de Roek” op it Eilan, bij de
opening van de “Terpensmole” in IJlst en bij de opening van de windmotor in
Molkwerum.
Overig

Het bestuur van het GFM vergaderde in 2011 vijf maal, achtereenvolgens
bij Frank Terpstra, Martin Bakker, Frank Terpstra (Deels molen), Frans Venema
en Frank Terpstra. Verder waren tussen de bestuursleden veel persoonlijke,
telefonische en e-mail 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 2010 Opleidingen GFM
Dit jaar hebben 13 leerling molenaars het examen voor vrijwillig molenaar
afgelegd, waarvan 12 met positief resultaat.
leermeester

geslaagde leerlingen

Jaap Tiedema
Sjerp de Jong
Wil Heick
Sije Hoekstra
Rolf Dijkema
Durk Piersma

Johan de Jong en Auke Sierdsma
Johannes Rozenga en Tjerk van der Veen
Nico Meinsma en Paul David van Vliet
Evert Boersma, Auke Koopmans en Karel Jongsma
Hilke Jan van Houten
Johanna Scheffer en Bouwe Tjallingii

We zijn het jaar begonnen met 32 leerling molenaar, verdeeld over 11
lesmolens. Gedurende het jaar hebben zich 11 nieuwe leerlingen aangemeld om
de opleiding tot vrijwillig molenaar te volgen.
Overzicht aantal leerlingen 2010 en 2011:
leermeester
01-2011 01-2012 leermeester
Clemens
Brouwer
Cees Notenboom
Durk Piersma
Dick Sandberg
Johan Nooy
Jaap Tiedema

1
2
4
4
1
4

1
2
2
3
3
2

Rolf Dijkema
Sjerp de Jong
Sije Hoekstra
Simon Jellema
Wil Heick
onbekend
totaal

01-2011 01-2012

6
2
2
2
4
32

3
1
2
5
4
1
29

Met dank aan de leermeesters en de gecommitteerden zien we terug op een
geslaagd molenaarsjaar.
Martin Bakker, opleidingen GFM, Gerkesklooster, 24 januari 2012

Friese molenaarsdag
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)
2: De Zandpoel te Wyckel ligt rechts langs de weg N-359 Lemmer – Balk aan
een ruim parkeerterrein. Paaltjasker uit 1975 (150)
3: De korenmolen De Kaai, ZZ Bolwerk 81 8556 XS Sloten.
Stellingkorenmolen uit 1755 (126)
4: Amerikaanse windmotor, nabij Stationswei nr. 38. Hercules Metallicus
windmotor uit 1925. In oktober 2011 weer geopend voor publiek na een
grondige restauratie.
5: De Vlijt, Molenbuurt 12, 8723 BT Koudum. Korenmolen de vlijt is een unieke
korenmolen van het type spinnekop met stelling.
Ik hoop dat er net als voorgaande jaren veel animo is om op deze dag de
geopende molens te gaan bekijken. Molenaars en hun bezoekers veel succes
deze dag. Bezoekt u ook eens de website www.molenaarworden.nl

40ste

Nationale Molendag

2012 belooft een goed molenjaar te worden. Niet alleen dankzij opnieuw de
Molenprijs, maar ook door bijvoorbeeld de veertigste verjaardag van de
Nationale Molendag. Die wordt als altijd gevierd in het tweede weekend van mei.
In 2012 is dat op 12 en 13 mei. Op deze dagen kunt u weer in het hele land op
pad gaan om molens te bekijken en te bezoeken. Houd de website
www.nationalemolendag.nl in de gaten. Daar vindt u niet alleen alle informatie
over Nationale Molendag, maar ook over vele andere provinciale en regionale
molendagen, die onder de paraplu van de Bankgiro Loterij Molendagen het hele
jaar door plaatsvinden.

14de Friese Molendag
De 14de Friese Molendag wordt gehouden op zaterdag 08 september 2012. De
molens zijn geopend vanaf 10:00 tot 16:00 en sommige molens tot 22:00 of
langer. Voor exacte openingstijden per molen kunt de website
www.friesemolendagen.nl bezoeken. Ook voor vragen over de 14de FrieseMolendag zijn wij bereikbaar via info@friesemolendagen.nl

2de Moledei Súdwest-Fryslân
De 2de moledei Sudwestfryslan wordt gehouden op de laatste zondag van
november en wel op 25 november 2012 van 11:00 tot 16:00. Voor
deelnemende molens en alle andere informatie over molens kunt u volgen op
www.molenstichtingnijefurd.nl Voor ontbrekende info kunt u uw vragen kwijt via
info@molenstichtingnijefurd.nl
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 4
korenmolens en een poldermolen staan op het
programma. Naast deze verscheidenheid aan
functies, zullen we ook de nodige verschillende
typen molens bezoeken: een zeskant, achtkant,
ronde beltmolen, een torenmolen 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. Als vijfde molen zullen we torenmolen De
Zwaan in Lienden bezoeken. De Zwaan is gebouwd in 1644, en daarmee één van
de oudere molens in Gelderland. De Zwaan wordt wel gezien als een soort
overgangstype van de torenmolens naar de (jongere) meer conische molens.


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

Leeuwarder Molendagen
Zaterdag en zondag 21 & 22 april 2012 worden voor de derde maal de
Leeuwarder Molendagen gehouden. De voorgaande jaren bleken de dagen een
groot succes, met vele bezoekers op één van de acht molens, die dit weekeinde
de deuren weer voor de bezoekers openen. Van 's ochtends 10:00 uur tot 's
middags 17:00 zijn belangstellenden van harte welkom. De molens die dit jaar
weer meedoen zijn, in alfabetische volgorde molens:
De Bullemolen, de Froskepôllemolen, de Hemriksmolen, de
Hempensermeerpoldermolen, Kramers molen, Molen Hoogland, de
Ouddeelsmolen, en de Windmotor van Wirdum.
De laatstgenoemde is inmiddels ook toegevoegd aan de Leeuwarder Molens.
Voor deze derde editie van de 'Leeuwarder Molendagen' is een volledig
vernieuwde website gemaakt, www.leeuwardermolendag.nl. Informatie over
de molens, de historie van verdwenen molens van Leeuwarden, foto's, kaarten,
een terugblik op de voorgaande jaren, molenstraatnamen, en nog veel meer.
Ook is er een fietsroute ontwikkeld, "Het Achtkant van Leeuwarden", die in twee
lussen de fietser langs de acht Leeuwarder Molens leidt. De routebeschrijving van
deze fietstocht is van de website te downloaden, en kan thuis worden geprint.
Ook worden er weer enige speciale activiteiten georganiseerd bij enkele molens.
De fototentoonstelling, vorig jaar een groot succes, zal weer worden herhaald.
De Lekkumer Fûgelwacht zal bij de Bullemolen weer leuke activiteiten voor de
kinderen organiseren, en bij de Froskepôllemolen zal een vijzelmodel door
kinderen zelf kunnen worden bediend.
De Ouddeelsmolen is nog niet maal- of draaivaardig, maar zal ook weer
openstaan voor bezoek, die hier een video-presentatie zal kunnen bekijken.
Via de website, www.leeuwardermolendag.nl, zullen we belangstellenden en
bezoekers van plannen en activiteiten
op de hoogte houden.

Van harte welkom, 21 & 22 april,
op de Leeuwarder Molens!

de Leeuwarder Molenaars

Avondexcursies Gild Fryske Mounders
2012
Ook in 2012 zullen de avondexcursies weer georganiseerd
worden. Ondergetekenden hebben het stokje overgenomen van
Frank Terpstra. Deze, doorgaans, druk bezochte avonden zullen
ook in 2012 in juni plaatsvinden. Ook nu zijn er weer vier
aansprekende molens uitgezocht. Eerst een korenmolen en een
koren- en pelmolen in het noordoosten, en een week later twee
poldermolens in het westen van Fryslân.

Avondexcursie 1

De eerste avondexcursie vindt plaats op dinsdag 12 juni 2012 van 19.30
tot circa 21.30 op de volgende twee molens:
Windlust te Burum
Marco Hiemstra c.s.
Munnekezijlster molen te Munnekezijl
Jan Ellens c.s.

Avondexcursie 2

De tweede avondexcursie vindt plaatst op dinsdag 19 juni 2012 van 19.30
tot circa 21.30 op de twee volgende molens:
Meerswal te Lollum
Durk Posthumus
De Eendracht te Kimswerd (foto)
Bouwe Tjallingii c.s.
De gastgevende molenaars en het Gild Fryske Mounders nodigen u van
harte uit om samen met uw partner en/of kinderen deze beide avonden te
bezoeken.
Frits Bloem en Ruurd Jakob Nauta
Foto molen De Eendracht, Kimswerd: Harmannus Noot

De nammen fan de
mûnen fan Stifting De
Fryske Mole
De stifting is eigener fan 42 mûnen. Yn
“Friese Molens”, it lêste boek dêr’t de
Fryske mûnen yn beskreaun binne, hawwe
dy allegear wol in namme krigen mar dy
nammen binne net troch it bestjoer
fêststeld. Se wiene meast yn it Nederlânsk
mar soms ek yn it Frysk. Mar se waarden
net konsekwint brûkt. Faak wiene der foar
ien mûne mear farianten yn gebrûk. It
bestjoer fûn it al mei al net in dúdlike
situaasje en hat dêrom yn 2010 besletten
dat elke mûne in offisjele namme krije
moast. Dy nammen moasten oan regels
foldwaan:


As in mûne fan in foarige eigener in namme krigen hat, kin dy
namme hanthavene wurde.
 As taal wurdt it Frysk brûkt. Mar as in mûne fanâlds in Nederlânske
namme hat, wurdt dy net feroare.
 Lidwurden wurde net brûkt. Dus net: “De Klaailânsmûne” mar
“Klaailânsmûne”. Mar ek hjir jildt dat as de earder fêststelde
(Nederlânske) namme wol in lidwurd hat, dy namme net feroare
wurdt. Dus bygelyks: “De Hond” en “’t Zwaantje”.
 De nammen, sa’t dy yn “Friese Molens” steane, wurde as
útgongspunt nommen.
De list dy’t op dy wize gearstald is, is foarlein oan taalkundigen fan de
Fryske Akademy. Dy hawwe korreksjes oanbrocht. En doe koene de
nammen begjin 2011 troch it bestjoer fêststeld wurde.
Wa’t de nammen lêst, sil it opfalle dat dy soms einigje op “mole” mar
soms ek op “mûne”. Dat hat der mei te krijen dat yn Fryslân it
wurdgebrûk per streek ferskilt. De Fryske Akademy hat dêr ûndersyk nei
dien. Rûchwei is it sa dat yn de midden en it westlik diel fan de provinsje
praat wurdt oer in mole mar dat yn de rest mûne sein wurdt.
It bestjoer hopet dat tenei elk dy’t oer in mûne fan de stifting praat of
skriuwt, de offisjele namme brûke wol. Wa’t witte wol hoe’t in mûne no
hjit, kin dat yn de ûndersteande list opsykje.
Op de foto de Beabuorster Mole yn ‘e ôfrûne winter

Plak

Nr. “Friese Molens”

Peazens
Holwert
Marrum
Marrum
Marrum
Ferwert*
Hegebeintum
Wommels
Jislum
Westergeast
Wânswert
Aldeleie
Hallum
Stiens
Burdaard
Aldeleie
Stiens
Wyns
Readtsjerk
Broeksterwâld
Broeksterwâld
Achlum
Skalsum
Ljouwert
Ryptsjerk
Goutum
Goutum
Kimswert
Lollum
Iens
Wytmarsum
Burchwert
Drylts
Boalsert
Goaiïngahuzen
Goaiïngahuzen
Goaiïngahuzen
Hartwert
Tsjerkwert
Toppenhuzen
Mildaam
Nijemardum
Elsloo

3
8
11
12
13
14
15
16
17
21
22
28
29
32
33
34
35
36
38
39
40
48
49
52
60
64
65
72
73
79
84
85
86
90
93
94
95
97
100
104
119
126
128

*De mûne De Non is ôfbaarnd.

Fêststelde namme
De Hond
Miedemûne
Klaailânsmûne
Grutte Mûne
De Phenix
De Non
Hegebeintumer Mûne
Van Aylvapoldermole
De Volharding
Beintemapoldermûne
De Victor
Balkendsterpoldermûne
Genezareth-Kleasterpoldermûne
Stienhúster Mûne
De Olifant
Slachdykster Mûne
Binnema’s Mûne
Wynzer Mûne
De Hoop
Grutte Mûne
Broekpoldermûne
Achlumer Mole
Skalsumer Mole
Bullemûne
Ypeymûne
Hooglandmole
Kramers Mole
De Eendracht
Marswâl
Ienzer Mole
Pankoekster Mole
Himerter Mole
Terpensmole
De Klaver
Heechhiem
De Modderige Bol
Jansmole
Oegekleastermole
Beabuorster Mole
Geaupoldermole
Tsjongermûne
‘t Zwaantje
De Vesuvius
Op de foto’s de Beabuorster Mole

Efkes byprate troch “De Fryske
Mole

Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. (Brim).
Op 16-1-2012 is voor de Brim periode 2013-2018 een subsidieaanvraag bij de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingediend; een pak papier van ruim 20 kilo!
Op basis van de inspectierapporten van de Monumentenwacht Fryslân is per
molen een begroting gemaakt. Het totaal sloot op ca. € 5,5 miljoen. Dit was niet
verwacht, omdat we dachten dat onze molens er prima bijstaan, ook al omdat er
deze Brim periode voor ruim € 4 miljoen is geïnvesteerd door de uitvoering van
onderhoud en restauraties. Van 11 molens ligt de begroting ruim > € 150.000,-,
waardoor er weer veel restauraties in het verschiet liggen. Een voordeel van de
uitgebreide Brim aanvraag is, dat met deze gegevens vrij snel en met minder
kosten een bestek kan worden gemaakt.
Het subsidieplafond ligt echter op € 50.000,- /molen/ periode van zes jaar,
waardoor een subsidiabel bedrag van ca. € 2,2 miljoen wordt verwacht. Op grond
hiervan is medio januari j.l. een verzoek voor een bijdrage van 25% van de
kosten bij de betrokken gemeenten ingediend. Dit is conform de verleende
bijdrage in de huidige Brim periode en de eerste gemeente heeft al positief
gereageerd!.
De provinciale bijdrage in de instandhoudingskosten is gebaseerd op het
genoemde totaal bedrag ad. € 2,2 miljoen. Daarnaast geeft de provincie een
belangrijke bijdrage voor de dekking van de apparaatskosten van DFM.
In de komende Brim periode verandert echter ook het betalingsregime van het
Rijk. Het was nu zo dat feitelijk in het eerste jaar de Rijksbijdrage van 60%
volledig beschikbaar was voor de uitvoering van onderhoud. In de komende
periode wordt jaarlijks 15% van de rijksbijdrage beschikbaar gesteld en de rest
bij afrekening. Er bestaat echter een mogelijkheid om dit betalingsregime aan te
passen als aangetoond kan worden dat er eerder meer geld nodig is. DFM zal
zeker van deze mogelijheid gebruik maken.
Restauraties
Er is nog één restauratie in uitvoering en wel de Victor te Wanswerd. Aannemer
Kolthof is nu bezig met werkzaamheden in de werkplaats en zodra de toegang
naar de molen begaanbaar is, zal hij ter plekke aan de slag gaan. Een belangrijk
onderdeel van de restauratie is het herstel van de fundering.
Onderhoud
De bij diverse aannemers gevraagde offertes zijn binnen, beoordeeld en de
opdrachten zijn verstrekt. Aangezien de middelen van de huidige Brim zijn
uitgeput, kan niet al het nodige onderhoud worden uitgevoerd en moet
noodgedwongen een deel naar volgend jaar worden uitgesteld.

Vertrek huidige secretaris DFM
In de vorige Utskoat is hier al iets over geschreven en dit is dan mijn laatste
bijdrage aan “Efkes byprate”. Toch enige weemoed dat het nu is gebeurd, maar
ook iets van opluchting dat het grote tijdsbeslag straks ( 1-4-2012) tot het
verleden behoort.
Het “bedrijfsleiders” deel van de werkzaamheden wordt overgenomen door
Gerard van Dijk van het “Steunpunt Monumentenzorg Fryslân” en wordt omgezet
in betaalde arbeid. Van de kosten kan een molen in stand worden gehouden.
Het bestuur is bezig zich om te vormen van een uitvoerend- naar een besturend
bestuur. Hierdoor moet de hoeveelheid werk voor de bestuursleden verminderen
en voor een vrijwilliger uitvoerbaar zijn en daardoor leuk blijven. Tevens voert
het bestuur gesprekken met kandidaten voor de secretarisfunctie. Hopelijk is
deze vacature op 1-4-2012 ingevuld.
Tot slot
Op dit moment zijn de molens redelijk bezet, 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 molens 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

Voorjaarsexcursie TIMS Nederland en Vlaanderen
zaterdag 2 juni 2012
thema: Pelmolens in Noordoost-Friesland

TIMS Nederland en Vlaanderen organiseert ieder voorjaar een (bus)excursie. In
2012 gaat deze molenreis naar Noordoost-Friesland. Gekozen is voor het thema
pelmolens. In de streek staan immers prachtige (koren- en) pelmolens, zelfs een
aantal zeer authentieke exemplaren. De inmiddels bekende GFM-avondexcursie
heeft ook al eens een aantal koren- en pelmolens in Noordoost-Friesland
aangedaan. Daar weten we nog van, dat met name Ropta te Metslawier hét
topstuk onder de koren- en pelmolens in Friesland is.
Dat het thema pelmolens nabij deze molen inhoudelijk kan aanvangen, is te
danken aan de gastvrije medewerking van kweekbedrijf HZPC Ropta, dat naast
de molen ligt. In de kantine van dit bedrijf houden twee Friese molenkenners een
presentatie over verschillende aspecten van pelmolens. Daarna worden vier
bezienswaardige pelmolens bezocht. Per molen is royaal tijd gepland voor een
uitgebreide bezichtiging (circa een uur per molen).
Programma
10:00 uur
10:50 uur
11:00 uur
11:05 uur

11:20 uur
11:35 uur
11:45 uur

18:00 uur
18:30 uur

vertrek bus vanaf verzamelpunt P+R Wijnhornsterstraat, bij NSstation Leeuwarden (start gezamenlijk busvervoer)
aankomst in de kantine van kweekbedrijf HZPC Ropta
ontvangst met koffie en Friese oranjekoek
welkom en korte introductie van de koren- en pelmolens die zullen
worden bezocht door Frank Terpstra
presentatie over de historische ontwikkeling van pelmolens in
Noordoost-Friesland door Warner B. Banga, vrijwillig molenaar en
auteur van het boek “Jim mutte komme: ut waait”, over molens en
molenaars in Dongeradeel
presentatie over technische aspecten van pelmolens en het pellen in
Noordoost-Friesland door Cees Notenboom, molenkenner en
beroepsmolenaar op koren- en pelmolen ’t Lam in Woudsend
mogelijkheid stellen van vragen aan beide sprekers
afsluiting presentaties
Vervolgens worden achtereenvolgens navolgende vier koren- en
pelmolens bezocht:
 Ropta, Metslawier
 De Hond, Paesens
 Zeldenrust, Dokkum
 Windlust, Burum
aankomst bij verzamelpunt P+R Wijnhornsterstraat, bij NS-station
Leeuwarden (einde gezamenlijk busvervoer)
diner (facultatief)

De wijze van opgave voor deze excursie, inclusief de wijze van betaling, zal te
zijner tijd worden aangegeven op de site van TIMS Nederland - Vlaanderen:
www.molenkunde.eu.
Houd deze site dus in de gaten en we hopen veel molenvrienden op 2 juni te
treffen. (foto Molen Ropta Metslawier naar een oude foto uit ons archief GDW)

Wateroverlast januari van korte duur
Poldermolens sprongen bij
Woudagemaal topattractie

14 januari 1948 stond bijgaande bericht in de krant. Het ging over de rol
van de talloze watermolens versus het grote indrukwekkende
stoomgemaal bij Lemmer. Het zou een gevecht tegen windmolens zijn.
Dit jaar had het weer zo in de
krant kunnen staan, zij het dat
de molens niet meer zo talrijk
waren als toen, maar zij die
konden, maalden wel! Zelfs
ongevraagd, want zo hoog was
de nood nu ook weer niet.
Een ander verschil met toen is
gelegen in de onvoorstelbare
bezoekersstroom
die
het
gemaal te verwerken kreeg. In
een week tijd passeerden maar
liefst 15.000 (!) liefhebbers de
toegang tot het historische
stoomgemaal dat sinds eind
vorig
jaar
een
al
even
indrukwekkende
assistent
heeft gekregen in de vorm van
een heus bezoekerscentrum
van
waaruit
het
gemaal
bezocht kan worden. En dat
kwam nu wel heel goed van
pas. Het had zich geen betere
droomstart kunnen wensen.
Bezoekers vanuit het hele land
en zelfs daarbuiten betraden
met gepaste schroom en
bewondering de
imposante
maalkathedraal
die
het
vanwege
haar
unieke
voorkomen heeft gebracht tot het werelderfgoed van Unesco. Een van hen was
Kees Vanger die zijn impressie kort maar krachtig aan het molenprikbord
toevertrouwde. En hij was niet de enige die onder de indruk was.

Vandaag dus een bezoek gebracht aan dit schitterende monument. Onderweg storm met
stevige rukwinden, takken op de weg, vele erg natte landerijen en alle gemalen die we
zagen draaiden op volle toeren. Prachtig! Het water kan niet meer weg. De grond is
doordrenkt en de stormachtige wind zorgt er ook nog voor dat het overtollige water
moeilijk op een natuurlijke manier op zee gespuid kan worden. Dus als extra hulp mocht
dit mooie monument zijn grote spierballen weer eens laten zien! Het Woudagemaal
draaide voluit om het vele regenwater water naar het IJsselmeer te pompen. De
machines draaiden zo statig en mooi dat het een lust voor het oog was. Een echt levend
monument alleen jammer dat je het verplaatsen van de gigantische hoeveelheden water
niet zo goed kan zien. (door de centrifugaalpompen). Een vijzel (zoals het grote gemaal
in Kinderdijk) laat het proces wat beter zien. Het zij zo.

Net als de foto in de aanhef van dit artikeltje is dit een
historische foto uit 1932. Op 4 maart kwam Fen
Fryske Groun met een reportage over het gemaal.
Hiernaast het gemaal op de cover van It Heitelân van
9 oktober 1920

Het was Kees Vanger die zijn impressie kort maar
krachtig aan het molenprikbord toevertrouwde.
En hij was niet de enige die onder de indruk was.
Het kantoor van De Hollandsche Molen hing aan
de telefoon met vragen. Ze willen een artikel aan
het gemaal wijden na een bezoek dat veel indruk
had gemaakt. Tacozijl is ineens plots een super
attractie waar menig museumdirecteur jaloers op
zou zijn. Het gemaal een museum? Nee,
natuurlijk is dát niet het geval. GDW

Uit de oude
molendoos
Molenroede
D. de Groot
“Van een vriendin van mij, die
oorspronkelijk
uit
Friesland
komt, kreeg ik een interessant
oud geschrift van zo'n 100 jaar
geleden
waarin
een
molenmaker zeer gedetailleerd
opschrijft hoe hij een roede
maakt en daarna volgt ook nog
een uiteenzetting over kammen.
Ik denk dat dit voor jullie erg
interessant kan zijn.”
Met dat schrijven kwam molenaar
Willem Roose uit Gouda onlangs op
de proppen. De tekst is ontleend
aan
een
aantekenboekje
van
timmerman Sybren Boorsma ( 1867
– 1924), Hofkamp 8 te Wommels.
Aagje Gosliga schreef Willem al
eens: “Mijn vader heeft het in bezit,
doordat
zijn
vader
Yme
Goslinga
dit
timmermansbedrijf overnam in 1924. Het
boekje is mogelijk in de jaren 1910-1920
geschreven. In dit boekje staan aantekeningen
over hoe iets te maken (naast molens ook een
welpunt en hondenhok), bestekken en kosten
voor uitgevoerd werk. * De molen van Wopke
Heeg stond aan de opvaart van zijn boerderij
(Súdhoeke 4, Wommels) naar de Bolswarder
Trekvaart. De molen stond ten zuiden van de
boerderij Werdastate. Mijn vader herinnerde
zich verder dat zijn vader nog wel pokhout op
voorraad had voor onderhoud aan de molens.
Hij dacht dat het voor de tanden van een rad
gebruikt werd. ** “
*Het dagloon bedroeg destijds 13 cent
**Het pokhout lijkt eerder gebruikt voor
lagering. Het lijkt ons niet gebruikelijk dat het
voor kammen aangewend werd.
De beschreven molen lijkt volgens molenmaker Durk Posthumus uit Huins veel
op die van S. Miedema te Wommels. De molen had een vijzel van 1 meter (lijkt
mij wat groot voor deze vlucht, D.P.) De te bemalen oppervlakte bedroeg 24 ha.
In de oorlog was de molen geregeld in gebruik. Vlucht: 9,16 m. Roeden: hout.

Molenmaker was S.Bouma in Wommels. De molen op de foto is die van
Miedema, staande aan de zuidkant van de weg Wommels - Oosterend. In 1957
stond deze molen er nog goed bij, in 1960 zonder roeden en later verdwenen. De
foto zou van 1961 dateren. (zie de foto uit onze collectie hiervoor)
We lieten de tekst van het schrift uittikken door molenaar Henk Kuipers waarna
molenmaker Durk Posthumus er zijn licht over liet schijnen. We zien hem
hieronder aan het werk met een houten molenroede voor de Hartwerder
spinnekop in de werkplaats van Westra in Franeker in de winter van 1984-1985.
We vermoeden dat de foto genomen is door wijlen molenkenner Brunsmann uit
Harlingen, maar helemaal zeker ervan zijn we niet. Nu dan de tekst.

Deze roede is lang o.g. 9.30 mtr. en 12 bij 17 cm. in ’t kruis met 4 cm. hol aan
de voorkant. Dit is de buitenroede en zou eigentlijk recht kunnen, maar daar zij
wel eens iets willen doorzetten naar ’t molenhuis toe is’t beter ze eenigzins hol te
maken.
De binnenroede moet echter vrij wat holler. Deze roede heeft in ’t geheel 28
hekkers, o.g. 25 cm. tussenruimte. Tot zulk een roede laat men een 12 cm. post
uit de balk zagen. (Amk. Green) Wanneer men nu zulk een roede de holte heeft
aangenomen op 4 cm. dan trekt men een egalen lijn in de midden der balk, 4
cm. vanaf de kant ter lengte tussen en aan toe de beide bovenste hekkers, bij
die lijn langs tot aan de ondereind der roede waar ’t op niet uitloopt hecht men
een Gron. lat en beschrijft zoo die lijn op de balk, die natuurlijk eenigzins hol is
evenzoo de andere eind der roede. Voor securiteit haalt men o.g. om de meter
even haakse lijnen op de balk en streek’t even uit opdat beide kanten gelijk
worden. Dan haalt men een lijn op de balk ter breedte van 17 cm. plus die 4 cm.
h.t. ook van die enen naar die andere hekker. Wanneer nu de ondereind der

roede 10 cm. breed word zoals deze, dan legt men ook de lat van dit punt naar
en bij langs voor gen. lijn op. (17 cm.) en zorgt dat die een mooie gebogen lijn
word en behandelt evenzoo de andere eind ook wederom met uitsteken der
passer om alles gelijk te krijgen. Zoo zet men dan ook aan de onderkant deze
lijnen en dan schulpt men de roede uit de post. Vervolgens strijkt men de
geschulpte kanten in de haak en strijkt de windb.kanten wat vlak en dat ze niet
schelf nog krom zijn, de zeilkant roede vanaf de bovenhekker tot ondereind kapt
men af zoo dat de roede onderkant wordt n.l. 10 cm. kant. Om de gaten af te
schrijven haalt men op de windb.kant met ’t kruishout een streek ¾ vanaf de
kant. (de zwaarte van het windbord) en vervolgens een streek daarachter. De
zwaarte van de hekker, het
Deze hekkers waren lang o.g. 1.60 mtr. Men schulpt ze uit een 5/4 dito Amk.
Green plank, de eene eind breed o.g. 4 de andere op 6 cm. Zij zijn dan o.g. bij
de zeilkant 5 cm. breed, dan wordt de onderkant vanaf de breede eind
afgestroken zoo dat die eind ook o.g. 4 cm. breed wordt en dan worden de
achterkanten van weerkanten toegestroken, zodat beide einden o.g. 3/4 zwaar
worden. Op ieder ondereind der roede komen komen 3 of 4 schelve hekkers. Men
slaat de hekkers vanaf de zeilkant in de roede en ziet telkens dat de schelfte enz.
goed is. Dan spant men een draad van de bovenste op nr. 6 door tot onder en
zoo krijgt men de hoogte der opzetters. Het windbord is gewoonlijk in drieën. ’t
Bovenste stormbord vast, ’t middelste, ‘t langste los. ’t Onderste eveneens los. ’t
Middelste drie klampjes, ’t onderste twee. De zoomlat o.g. 8 á 9cm. breed, of
iets verloopend. Onder ’t breedst, ook de windborden zijn onder ’t breedst. Deze
waren boven 22 cm. en onder 24/5 cm. De zoomlat was boven 9 en onder 9 cm.
De hekkers aan de zeilkant waren boven lang 1.07 mtr. Onder 1.10½ mtr. Tot
buitenkant zoomlat, er komt dan nog 4 cm. bij. Aan de zeilkant komen drie
zoomlatten, breed 3½ , ¾ Amk. Gr. Twee ervan aan de achterkant o.g. 23 cm.
tussenruimte en de buitenste aan de voorkant. 4 cm. binnen de einden.
De breede zoomlat even lang als windbord en onderkant roede, de andere 5 cm.
langer dan de hekkers. Dan heeft men nog 2 eiken zijkijlen, 2 Amk.Gr.
keerklossen, 4 eiken roede kijlen, bezetters, 11 kikkers, 2 dubbele kikkers en
eiken wervels.
Privaat onderraam van batbuig buitenwerk 1 meter om 0.80 meter hoog voor,
vanaf de bovenkant raam tot bovenkant scheringwerk 1.90 mtr. 15 cm.
aflopend.
Kleerkist tussen beiden (behoorlijk groot) buitenwerk lang 1 meter, breed 47 cm.
hoog 44 cm. Een voordeurkozijn met kalf erin het schulpen der eiken dorpel. Het
maken van een waterband erop doet o.g. aan werkloon fl. 2,50 het bovenraam
zonder roeden fl. 0,50. Een binnendeur kozijn met kraal erop buiten ’t schulpen
der eiken dorpel, per stuk. Werkloon fl.070.
Een onderraam van 4 ruiten van Amk. Green. hout in 9 á 9½ uur = 9 x 13 ct. =
fl.1,17. De molenroede vanaf de as, lang 5.70 meter. De bovenhekker uit de as

54½ cm. In ’t geheel 16 hekkers roede en ’t krop 15 x 22 cm. Onder 12½ x 11
cm.
Molenmaker Durk Posthumus over de tekst:
Een interessant stukje, het betreft maar een kleine molen ongeveer als de molen
van Edens welke een vlucht heeft van 10 meter.
Gron. is een zogenaamde Groninger lat een lat welke in de bouw veel gebruikt
werd, volgens mij iets zwaarder dan een panlat. gen zou gene kunnen zijn.
Het einde zou ik niet weten. Er wordt helemaal niet gesproken over het
afschrijven van de zeeg van het hekwerk, uitgezonderd onder 6 schelve hekkers.
Nu had iedere molenmaker hier zijn eigen manier van, zo had molenmaker
Wijnstra (?)( naam niet zeker) uit Spannum een plankje met daarop de graden
van de zeeg in het hekwerk. Het verschilde ook nog bij de binnen- en
buitenroede. Het plankje is nu mijn bezit.
batbuig zou ik niet weten. De onderste 5 punten hebben mogelijk niets met een
molen te maken. (Durk Posthumus)
Ook ir. Jan Hofstra vroegen we om een kort commentaar.
“Wat betreft het maken van de roede valt op te merken dat dit in die streken
helemaal volgens het boekje gaat. Ook de roeden van de molen van Hartwerd
waren precies zo. Bij de boerderij van Knol in Hartwerd en ook halverwege
Bolsward en Hartwerd stonden in 1985 nog hekpalen van oude roeden die
precies zo waren. Ik heb die nog opgemeten. Het meest bijzondere is dat ook de
buitenroede een porring krijgt (van 4 cm). Ook de gebroeders Pot deden dit. De
geklonken buitenroeden van Pot kregen meestal een porring van ongeveer 1/280
van de vlucht. De binnenroede kreeg uiteraard meer porring, maar in
tegenstelling tot wat velen denken nooit zoveel dat ze spoorden met de
buitenroede. De porring van de buitenroede bleef meestal beperkt tot 1/100 van
de vlucht, tenzij de besteller van de roede dit anders opgaf.
Op de luchtfoto het timmerbedrijf van Bouma in Wommels (via Aagje Gosliga)

“Gemalen moeten geschiedenis vertellen”
Met die boodschap kwam Atelier Fryslân eind januari naar buiten. Als
gemalenkampioen van Nederland wordt daar in Fryslân nog te weinig
mee gedaan. In haar werkboek “Gemalen in het Friese landschap” wordt
een pleidooi gehouden voor de inpassing van deze gebouwen in het
landschap en die intentie structureel mee te nemen in de planning.
In de provincie bevinden zich zo’n 1500 gemalen van de 4500 die zich in totaal in
Nederland bevinden. Zij vertellen de geschiedenis van de strijd tegen het water
in Fryslân. Uit een inventarisatie blijkt dat heel wat van die gebouwtjes bepaald
geen sieraad zijn voor het landschap: modernisering leidde soms tot lelijke
staketsels en allerlei ontsierende hekken om bezoekers van het erf te weren
werken ook niet oogstrelend. Atelier Fryslân vindt eigenlijk dat het Wetterskip
Fryslân de oude gemalen hun geschiedenis moet laten vertellen. Van groot tot
klein zijn het de iconen van ons watererfgoed. Er is een werkboek, maar waarom
zou er niet gewerkt kunnen worden aan een publicatie over de mooiste gemalen
van de provincie met hun geschiedenis, compleet met prachtige foto’s en wellicht
toeristische (fiets)routes?
Gerben D. Wijnja
Op de foto het gemaal De Grie vanuit de woonkamer van veenpoldermolen De
Hersteller te Sintjohannesga die tot 1931 de polder op windkracht bemaalde.
Precies 50 jaar later werd met een feestelijke ingebruikname de afronding van
de molenrestauratie van molenstomp tot wiekendrager gevierd. Met zijn
“wuivend” wiekenkruis is de in ere herstelde molenromp de levende vertelling
die de herinnering aan windbemaling zichtbaar houdt. Samen met het
electriciteitsgemaal is het een prachtig voorbeeld van de twee-eenheid in het
boeiende geschiedenisboek van de veenpolder.

WINTERWILLE BIJ DE MOLENS
op het ijs en vanuit de lucht
Sinds 15 jaar kon er weer naar
hartenlust op de buitenwateren
geschaatst worden. De gemalen
waren, in goed overleg, tijdig
stilgelegd om stroming te
voorkomen. Hulde daarvoor!
Dat leidde, mede dankzij
Kening Jukelburd, tot een
waar ijsfestijn.

Zelfs een Elfstedentocht kwam serieus in beeld maar sneeuwval gooide
met name in de zuidwesthoek van het traject roet in het eten van het
grootste sportevenement van Nederland. Maar er kon geschaatst worden
en dat leidde tot prachtige plaatjes waarin de molens vaak als
uitstekende bakens fungeerden. Natuurlijk was de Ypeymûne bij
Ryptsjerk weer in beeld toen de eersten de schaatsen dit jaar
onderbonden. Maar er gaat niks boven de verkenning van wijde witte
verten in het mooie Friese landschap. Op deze foto een sfeerbeeld van
ballonvaarder Johannes Kooistra die op zaterdag 11 februari in alle elf

steden opsteeg voor een korte vaart, landde, inpakte, met de bus naar
de volgende stad reed, uitpakte, opsteeg enz. En dat alles in één dag,
een voortreffelijke prestatie van deze molenmaker, vrijwillig molenaar
en ballonvaarder uit Sintjohannesga. Hierboven de winterse schoonheid
vanuit de ballonkorf met prominent in beeld zaagmolen De Rat als een
fantastich kroonjuweel aan de Geeuw te IJlst. Als je dit zo ziet kun je
alleen maar heel trots zijn op de mensen die in de jaren zeventig van de
vorige eeuw hebben gestreden voor eerherstel van de ontzielde
molenromp ter plaatse. En natuurlijk ook op de mensen die de
wensdroom van toen tot op
de dag van vandaag met
ambachtelijk enthousiasme
waar weten te maken.
Toen de Tocht der Tochten
moest worden afgeblazen op
woensdag 8 februari kon er toch
nog dagenlang van uitstekend
schaatsweer genoten worden op
de door vele vrijwilligers
geprepareerde ijsvloer langs

bijvoorbeeld de werkende zaagmolen De Rat in IJlst met de onlangs verplaatste
spinnekop Terpensmole, de korenmolen van het schilderachtige stadje Sloten,
(zie de luchtfoto van Johannes Kooistra hieronder)

het parmantige spinnekopmolentje bij Bolsward die overigens zonder gevlucht
stond i.v.m. onderhoudswerkzaamheden, de
sierlijke koren- en pelmolen van Witmarsum
(voor op de cover) de legendarische
Vrouwbuurtstermolen, het pittige
poldermolentje van Oude Leije dat samen
met de gerestaureerde Slagdijkstermolen
zo’n schitterend tweetal vormt, de
majestueuze Zwaluw van Burdaard en het
koningskoppel onder de koren- en
pelmolens, de bolwerkmolens van Dokkum
(rechtsonder op de vorige pagina). Wat een
prachtig stuk promotie, zeker in combinatie
met de openheid, de gastvrijheid en het
enthousiasme. Dat ondervond ook vrijwillig
molenaar Warner Banga die “op eigen
houtsje” de tocht op die zaterdag de elfde
februari wist te volbrengen. In alle vroegte
was hij in Dokkum vertrokken en passeerde

rond de klok van tien uur Woudsend. Tijdens zijn passage werd zaagmolen De
Jager net in de zeilen gezet. Reden voor Warner om even een foto te maken. Zie
de foto op de vorige bladzijde. Later op de dag waren wij zelf ter plekke om de
namiddagzon op de molens van Woudsend en Sloten los te laten. Op een zacht
briesje draaiden de wieken van de zaagmolen en koren- en pelmolen ’t Lam
sierlijk, geheel in overeenstemming met het prachtige winter- en schaatsweer.
(zie ook de achterkant van de cover).

En dan, als ik in Sloten arriveer, zakt de zon in een bed van schapenwolkjes.
Daarmee komt een eind aan een mooie winter met voor ballonvaarder Johannes
Kooistra een onvergetelijk ballonrecord: op één dag alle elf steden “bevaren”.
Onze complimenten. (ballonfoto’s: Noordelijk Ballonvaartcentrum Joure)
GDW

Behoud door gebruik;
zonder gebruik
geen behoud?!

Een daalders schaatsplekje bij molen
De Rietvink bij Nijetrijne

Pleidooi voor behoud door gebruik aan de hand van
voorbeelden: De Rietvink, Ulesprong, Windmotor Groote
Veenpolder en…..voormalige bedrijfsvaartuigen.
Het is 2005. Poldermolen de Rietvink staat er desolaat bij. Sinds 1964 geen
rondje meer gedraaid, volledig in het groen, de kruilier er letterlijk afgerot,
wieken breken bijna af, etc. De eigenaar gebruikt de molen – die eigenlijk alleen
nog maar een stomp is…- als recreatiewoning. Hij wil er nu van af; heeft geen
cent over voor onderhoud. Er meldt zich een aantal potentiële kopers. Er komen
o.a. plannen voor de molen als “honey-moon suite”. Dan moet er nog het e.e.a.
aan “vertimmerd” worden maar dat vindt de eigenaar geen bezwaar. “Het beste
wat me kan overkomen is als die molen een keer in de fik vliegt,” voegt hij er
aan toe; ondanks jaren zonder bliksembeveiliging heeft hij dat
geluk echter niet….
Wat er van De Rietvink terecht zou zijn gekomen, als er niet
gerestaureerd en – vooral – niet weer in gebruik genomen was
geworden, laat zich gemakkelijk raden. Nu maalt De Rietvink voor
het Wetterskip, komen ruim 4000 bezoekers de molen bezichtigen
en zorgt de theetuin voor het onderhoudsbudget. Kortom: de
molen is weer volop in gebruik en is daardoor behouden!

Een ander voorbeeld uit een ander heel vergelijkbaar wereldje
Als voorzitter van de LVBHB (Landelijke
Vereniging tot Behoud van het Historisch
Bedrijfsvaartuig) met 1600 leden, 1200
schepen (tjalken, skûtsjes, klippers,
aken, luxe motoren, etc ), de grootste
historische vloot ter wereld, gaat het
behoud van onze voormalige
bedrijfsvaartuigen mij zeer aan het
hart. Waarom zijn er in Nederland – in
tegenstelling tot ons omringende landen
– nog relatief vele historische
bedrijfsvaartuigen?? Door het gebruik!
Historische bedrijfsvaartuigen zijn behouden t.b.v. de chartervaart (de “Bruine
Vloot”), als wedstrijdschip (o.a. de skûtsjes) en – vooral – als woon/recreatieschip. Zonder gebruik is er vrijwel geen voormalig bedrijfsvaartuig meer te
vinden; die gaan naar de sloop, onder een ark of naar het buitenland.
De historische schepen worden – net als molens -ook gerestaureerd. Uiteraard
geldt ook hier dat voorafgaand aan restauratie gedegen Historisch Onderzoek
wordt verricht en dat zoveel mogelijk originele delen behouden blijven. De
LVBHB stimuleert het gebruik op vele manieren. Markant is een jaarlijkse reünie
waar zo’n 200 schepen bijeen komen. Vorig jaar was die vloot in IJlst/Sneek
/Leeuwarden. Er wordt gevaren en als het even kan gezeild. Uit eigen ervaring
weet ik welke kick het geeft om met je “huis” te zeilen en natuurlijk zorg je er
dan voor dat lieren, tuigage etc. in orde zijn: behoud door gebruik!
Voor de windmotor Groote Veenpolder (12 m roos) hebben verscheidene
andere mensen ook al plannen gemaakt. De stomp zou geschikt gemaakt kunnen
worden als “trekkershut” met bijbehorend “terras” boven de vijzelbak. Of
misschien als “landmark” met een permanent kunstwerk?? Ónze bedoeling is om
de windmotor (primair) weer te laten malen èn er elektriciteit mee op te wekken!
En dat uiteraard met volledig behoud cq herstel van de originele uitstraling.
Uitdagend? Zeker, en dat alleen al zorgt voor de nodige energie om er mee aan
de slag te gaan. Wat zou het toch mooi zijn als die windmotor er voor gaat
zorgen dat we een “negatieve CO2-footprint” krijgen; duurzamer kan toch niet?
Ook hier geldt: intensief gebruik leidt tot duurzaam
behoud. En ook weer hier met zo veel als mogelijk
(her)gebruik van originele onderdelen: de bladen van de
Windmotor Molkwar zijn uit de afvalbak gevist en worden
gerestaureerd tbv deze windmotor…….
Blijkens een artikel in de vorige “Utskoat” bestaan er voor de
Ulesprong ook vergevorderde plannen voor herstel naar een
maalvaardige functie. Dat is m.i. de beste – zo niet de enige –
garantie voor het behoud van deze molen. Geheel in lijn met de

genoemde voorbeelden is de kans groot dat bij geen herstel naar gebruik deze
molen op termijn verloren gaat. Daarbij is nog een hobbel te nemen omdat de
huidige bewoonster/huurder tegenstander is van restauratie. Weliswaar zorgt de
eigenaar momenteel goed voor zijn incomplete molen, maar wat gebeurt er bij
(bijv.) verkoop? Er is vast wel iemand te vinden die de Ulesprong wil kopen en
verbouwen naar een gerieflijke tweede woning. Met wat extra grote ramen en
aangebouwde serre? Waarom niet? Ik kan alleen maar hopen dat de fam.
Kinderman de nu voorliggende plannen met volle energie doorzet en dat de
Ulesprong ook weer voor decennia behouden blijft!!!
Schepen moeten varen en – als het even kan – zeilen;
molens moeten malen. Alleen gebruik leidt tot behoud!
Tekst en foto’s: Rolf van der Mark
De ( Rijks) beschermde molen Bombay te Doezum. In 1998! werd
deze molen verbouwd tot woonhuis nadat plannen voor totaal
herstel en restauratie strandden. Door niet te gaan voor behoud
door gebruik is het zeer goed denkbaar dat bv de onderbouw van
de Groote Veenpolder en de molen aan de Ulesprong zo zullen
worden verbouwd.

Afscheid Pieter Hofkamp
Op 11 februari hebben molenaars en bestuur officieel afscheid
genomen van vrijwillige molenaar en collega Pieter Hofkamp.
Pieter kreeg last van meelallergie en kan zich daardoor niet langer
actief inzetten op De Molen Welgelegen.
Als een van de eerste vrijwillige molenaars in ons land deed hij in
1973 examen. Toen de gemeente Heerenveen in 1974 haar 40
jarig bestaan vierde (Heerenveen-Één feest) werd hij gevraagd om
voor die gelegenheid, samen met broer Waling, de molen te laten
draaien. Hij deed dit. Het enthousiasme bij de bevolking bleek
groot en hij is gebleven. Sindsdien leidde Pieter nieuwe vrijwilligers
op en besteedde met hen veel tijd aan het restaureren en in
werkzame staat terugbrengen van de molen. Nieuwe vloeren
werden gespijkerd en balklagen gecontroleerd, er kwam een
koppel maalstenen in de molen zodat er weer meel gemalen kon
worden. Grote restauraties werden voorbereid voor 1991 en 2001:
de kap werd vernieuwd, nieuw rietdek aangebracht, een nieuw
gevlucht, een nieuwe stelling, veel schilderwerk, een tweede
koppel maalstenen…. Daarnaast stak Pieter op provinciaal en
landelijk niveau veel tijd in de molenaars-opleiding. In 2007 kreeg
hij een lintje. Dank zij zijn eerste inzet, en met de medewerking
van vele anderen, is de molen zo mooi opgeknapt, is het voor veel
bezoekers en klanten een plek waar ze graag komen en ….. hebben
de molenaars van De Molen Welgelegen zo’n mooie hobby.
(GvdW)

Fryske Feriening fan Einekoerflechters
,,De Strampel" opgericht

Op vrijdag 27 januari vond in “De Trilker” te Poppenwier de oprichtingsvergadering plaats van de “Fryske Feriening fan Einekoerflechters De
Strampel”. Initiatiefnemer is Gjalt de Groot, molenaar op de molen van
de Holwerdermieden.
In zijn welkomstwoord benadrukte hij het belang van zo’n organisatie: “Fryslân
hat in kultuer op it mêd fan einekuorren, mei dêr oan ferbûn it flechtsjen fan
kuorren. Hoe folle ieuwen soene der al net einekuorren yn Fryslân stean? Mar
lykwols sa as mei safolle âlde ambachten driget ek it einekuorkjen meidetiid foar
Fryslân ferlern te gean.”
Het ontbreken van de karakteristieke eendenkorf noemde Gjalt “in ferskraling fan
it Frysk eigene”. Hij wees daarbij op de vreugde die er uitgaat van de eerste
eenden bij de korven, van het spel van “jerke en ein op ‘e koer” Zij die er het
uitzicht op hebben, zoals bij verzorgingshuizen, weten de strampels met korven
te waarderen. Maar Gjalt stipte ook een ander pluspunt aan. Het heeft voor de
vlechters zelf een positieve kant: “It is in foarm fan ta jo sels kommen.” Een
vorm van onthaasten die het levensgeluk stimuleert.
Om het doel te bereiken wordt ingezet op de volgende punten:
* historische verdieping m.b.t. het maken van eendenkorven
* kennis nemen van de vlechtmethoden en die vastleggen in een instructieboek
* behoud van streekeigen vlechtmethoden en materialen

* het organiseren van een cursus waarvoor leermeesters nodig zijn
* het deelnemen aan ambachtelijke markten en het organiseren van beurzen
waar demonstraties gegeven worden en de verkoop van korven mogelijk is
* het gemeenschappelijk verbouwen van vlas en scharren van riet
Als geen ander weet Gjalt van de behoefte die er bestaat om dit ambacht voor
het nageslacht te bewaren. In zijn “Swetshok” van de boerderij bij de molen van
de Holwerdermieden heeft hij al meer dan 80 liefhebbers ingewijd in de
geheimen van het vlechten van korven. Zelf ervaart hij het vlechten van korven
ook als een manier om tot je zelf te komen. Toen hij 9 jaar was maakte de nu 66
jarige initiatiefnemer van De Strampel z’n eerste eendenkorf. En nu vermaakt hij
zich nog steeds uitstekend met dit oude ambacht dat hij in de molen uitoefent
als er gemalen moet worden zoals in de maand januari. “It jout my de tiid om
nei te tinken en te filosofearjen. It is goed foar de geast.” Het vlechten van
korven heeft o.a. geleid tot het schrijven van een aantal boeken en artikelen
voor De Utskoat, zo ook voor dit nummer.”Sa kinne de ferhalen rêstich rypje,”
aldus de molenaar.
De verbouw van vlas heeft hij in het afgelopen jaar ook zelf ter hand genomen.
Van het afkomende materiaal vlecht hij de korven waarvan hij een twintigtal
heeft uitstaan voor eigen gebruik. “Wylde eine-aaien binne de lekkerste aaien
dy’t der binne!”
Gerben D. Wijnja

Molenmaker Willem Dijkstra uit Sloten
bouwt molen voor Jeruzalem
In de loods van molen- en bouwbedrijf Bertus Dijkstra te Sloten, vlakbij de
Korenmolen van het stadje, wordt druk gewerkt aan alle voorbereidingen die
nodig zijn voor de restauratie van de Montefioremolen uit Jeruzalem. De uit 1857
daterende molen is daar gebouwd door de Engels-Joodse weldoener Moes
Montefiore om de Joden daar zelfvoorzienend te maken. Hij draaide slechts een
jaar of twintig en werd daarna ingezet voor museale doeleinden. Maar na de
restauratie moet er weer echt gemalen worden zodat de mensen weer kunnen
zien hoe van goudgeel graan meel voor brood gemalen wordt zoals dat in het
verre verleden ook gedaan werd. Dit op initiatief van de Stichting Christenen
voor Israël. Via bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie werd samenwerking
gezocht met molenbouwer Willem Dijkstra die het een prachtige uitdaging vindt.
Per slot van rekening is het meer dan alleen een molenkap construeren. De
materialen vragen ook nog eens specifieke eigenschappen om de hevige
temperatuurschommelingen tussen dag en nacht te doorstaan. Daar kan zo 50
graden verschil tussen zitten. Maar voor het gezin Dijkstra heeft het ook
consequenties. “Als alle onderdelen eind maart gereed zijn, gaan we drie
maanden in Jeruzalem wonen. De kinderen gaan mee en bezoeken daar een
internationale school,” aldus de enthousiaste molenmaker die nu al weet dat hij
er ook in toekomst regelmatig naar toe zal moeten voor noodzakelijk onderhoud.

Moaie Dora
Doe’t wy trije dagen te snoekfiskjen wiene, kaam Harm, út Grou, mei it
ferhaal. Wy, dat binne de leden fan aaisikersklub ,,De Ald Hij” fan
Dearsum. En dat snoekfisfjen yn de hjerst dogge wy no ek al wer goed
25 jier.
Harm, fertelde hy, wie op in sneontemoarn nei de Poiesz by harren yn Grou.
Kaam mei sa’n boadskipkarre de winkel út en gvd dêr siet ien mei syn auto by
sines op.
Grut ekskús fan de man, ja it wie einliks in hiele menhear. Kreas yn’t pak, board
om en strik foar. Hy hie mei it efterút riden oer it ferkearde skouder sjoen, stjoer
omdraaid en sa siet er no mei de bumper by Harm yn de foardoar fan syn moaie
Mercedes.
,,Ferskriklik spitich,” sei de menhear tsjin Harm, “mar wenje jo net op Abbema?
Ik bin Skotanus, Siep Skotanus fan de Beatrixstrjitte hjir oan’t kanaal.”
Ja, no seach Harm it ek. Hy hie de man alris troffen op in byienkomst fan ,,Ald
Grou”.Dokterandus Siep Skotanus, wurke by it Sintraal Justisjele Ynkasso Buro
te Ljouwert.
Harm frege:,,Hoe losse wy dit fierder op?” Ik wol gjin beslach lizze op jo tiid ,mar
as it jo past en jo soene fuort efkes mei nei ús wente ride wolle, dan kinne wy de
fersekeringspapieren fuort ôfhannelje.”
“Kreakjend en hast mei triennen yn de eagen wrotte ik de skansearre doar fan
de Mercedes ticht en doe efter drs. Skotanus oan. By him thús die Skotanus
earst it ferhaal oan syn Dora. In sa te sjen alderaardichst en tige kreas
frouminske. En ik tocht dat silst no wer sjen, hy in grutte knoffelhakke, twa
linker hannen en dan sa’n wyfke. Dora sette fuort in bakje kofje, grúske der yn,
gebakje der by en kwebbele sa gesellich wat troch. Net eamelje, net
oerhearskjend mar gesellich bytiden suver wat koket laitsjend, in lyts fonkje,
mar ek wer net útdaagjend.
Sjarme, ja dat is it wurd, sy strielde sjarme út en ik fielde my der noflik by.
No, ik woe sûnder da’k it my no sa bewust wie, wat yndruk op har meitsje en
begûn te fertellen oer ús aaisykjen,snoekfiskjen, dobberfiskjen en ielrikjen fan
,,De Ald Hij” fan Dearsum.
Dora siet der mei iepen mûle en grutte eagen nei te harkjen. En as ik yn dy
moaie grutte eagen fan Dora seach, dan die’k der noch in skepke op wist wol; it
roefeltsje aaien waard in pet fol, in snoek fan 80 waard 90 sm en it gleske bier
by it ielrikjen waard in spantsje.
“Oooo…. wat mannen”, sei moaie Dora.
“Oooo…Siep, dat soesto ek ris dwaan moatte, snoekfiskje!!!”.
“Och leave,” sei drs Siep Skotanus,” ik ha gjin angel, gjin akte,gjin fergunning.”
“Is dat slim,” frege Dora my, “fiskje sûnder akte. En ha jo in snoekangel foar
Siep, kin Siep net ris mei jo mei Harm. Ik mei wol Harm sizze no?”
En sûnder ek mar in wurd fan my ôf te wachtsjen gie se troch. “Ooo… Siep
geweldich, do komst mei sa’n grouwe snoek thús. Moast him al mei nimme hear,
ik wol him sjen. Beloofst my dat Siep, datst’ him mei nimst?”
No ja, jimme hat wol yn de gaten tink, Dora seach my nochris blier laitsjend oan
en ik sei dat ik in snoekangel hie, wol in sleat wist mei in protte snoek en gjin
plysje kontrôle.
En sa rekke ik op paad mei drs. Siep Skotanus, baas op in grutte ôfdieling fan it
Sintaal Justisjele Ynkasso Buro te Ljouwert. In man dy’t moarns 7:45 oere yn

Grou op de trein stapt en der alle dagen om 17:06 oere wer út stapt. Kreaze pak
oan, board om en strik foar, akte tas yn de hân.
Sil noait bûten de stringen stappe en noait bûten de pot pisje. Sit gjin praat by,
hat twa linker hannen, ried my in dûk yn de doar fan de auto, is in grutte
knoffelhakke mar hat wol moaie Dora!!!
En by dy Dora wol ik yn de geunst komme. Liet ik my troch ynpakke.
Dat ik ried mei drs. Siep nei Kromwâl by Britswert. Dêr de reed del by’t wetter
lâns en komme sa oer de brêge by de fierste boer, de famylje Baarda op ’t hiem.
De boer is krekt dwaande om op in spielplak de ladewein, swylmasine en al it
oare ark skjin te spuitsjen. It is novimber. It meanen is dien en it ark komt skjin
ûnderdak. Baarda sjocht myn swarte pet mei Ald Hij-logo en der komt in glim op
it antlit. Wy binne hjir al jierren elke hjerst te fiskjen en Germ bringt eltse hjerst
in dikke rollade by de boer as tank. Dus it is ek no wer sa bêst as wat. As wy
efter de pleats lâns it lân yn sille, stiet der noch in stroomtriedsje op de daam. Ik
ha beide hannen fol mei fiskark en drs. Siep hat allinne it ammerke mei
aasfiskjes dat ik sis doch do de tried mar efkes los. Drs. Siep pakt net it
bakkelieten hansel mar de tried sels…..klets…en it ammerke mei fiskjes leit oer
de wereld. By de feart moast ik syn snoekangel optuge, hy hie der gjin doel oer
en seach al sa pynlik doe’t ik in moai foarntsje by him oan de heak die. It mei
fansels net, snoekfiskje mei libben aas en ik leau dat der in boete fan 180 euro
op stiet mar praat hjir mar net oer tsjin Siep.
Wy slepe sa moai wat efter elkoar oan de wâl del. En dan silst it belibje, in grutte
draaikolk en drs. Siep hat byt. No ik fansels beare fan ooo… wat in draaikolk, wat
moai byt, tried fiere litte Siep, tried jaan. Ja, no moast ris sjen, hy giet no moai
midden yn de feart lizzen. Sjochst wol Siep, no leit er te fretten, kinst de
koarkjes wol skokken sjen, hy wrot no dy foarn nei binnen. As er no wer mei wat
gong begjint te swimmen moast opslaan. Dan hat er dyn fiskje op.
“Hast de slip goed stean Siep?”
Hoe slip? Wat slip? Siep woe my de angel jaan.
Mar ik sei: “Do hast byt, it is dyn snoek do moatst him fange.”
Siep wie der suver mei oan, snúfde en skode om de haverklap syn briltsje te plak
en mar freegje wat er dwaan moast. Doe begûn de snoek fuort te swimmen. Dat
ik sei:,,Dêr giet er, opslaan Siep, no opslaan”.
Siep hellet op. Fan opslaan en de hoek efkes sette wie sa gjin sprake. Boppedat
hie er de tried earst net strak draaid dat de snoek hie alhiel neat fernommen.
“Goddomme Siep, draai dy tried strak. Ja sa en opslaan. Ja …ja…. hy hinget.”
“En hoe no… hoe no…,” frege Siep.
Ik sei: “Strak hâlde,…tried strak hâlde, wat druk jaan. Ja lit him mar troch de slip
fleane” en it katrol gûlde der suver oer!!!!
“Oooo geweldich, Siep. Wat in snoek. Dy angel omheech hâlde, dy angel
omheech Siep, net rjocht foarút stekke, der moar fearring bliuwe, de angel moat
de klappen op fange.”
“Oooo… Harm, pak jo toch de angel,” jammere Siep.
Mar ik sei: : Nee, it is dyn snoek, do hast byt , do komst mei dy snoek by Dora
en sels fongen.”
Grutte draaikolken yn de feart en wy rinne mei de snoek mei de wâl del.
Komme op de ein fan’t stik foar in stek.
“Hoe moat it, hoe moat it,” piepe Siep.
Dat ik gau oer’t stek en sei: Jou my de angel mar, dan hast de hannen frij.”
Ik rin wer op de wâlskant en efter my in ferskuorrende gjalp….en gekreun.
Doe’t ik omseach lei Siep boppe op’t stek. De klaailearzen wiene him fan de
planke sketten en doe wie der fol mei de kloaten op de boppeste planke kwakt.
Ik rôp: “Hoe giet it ?”

Drs. Siep kokhalze deroer, mar kaam dochs wer, wat wiidskonkich rinnend by
my. Dat ik joech him de angel wer.
“Ooo ..Harm hâlde jo dochs dy angel.”
Mar ik sei;,, Gjin sprake fan, do fangst dy snoek, wat sil wy hjir beleve”.
No, oplêst krige dy snoek syn nocht, nei noch in pear skoaten en grutte
draaikolken liet er him dochs nei de wâl ta slepe. Dat ik yn de ûnderwâl. It
skepnet wie fansels fierste lyts, mar heal yn’t skepnet en de oare hân ûnder de
bealch goaide ik dat bist op de wâl. God… minsken wat in snoek…
Dat ik bearde en waarachtich, Siep glimke ek al wat, mar hy wie alhiel út de
liken.
“Wat seit Siep? Hoe grut en hoe swier? Wy sille him los meitsje en mjitte mar
dizze is fier oer de meter en as sa’n snoek net oer de twintich pûn weaget, is ús
mem ek gjin twa hunderd. No Siep do komst mei in ferhaal by Dora….man ..man
wat in snoek.”
De snoek hie de heak yn de slok.No is dat gjin probleem, want mei it tankje dat
ik altyd yn de bûse ha, wippe wy it der sa út. Wy sochten efkes in skjin plakje
op. Der lei hjir tichte by it stek gâns weake kowestront. By min waar wie it fee
hjir op it ein fan’t stek gearhokke en wie de grûn fertrape, dus algearre drek en
stront.
Ik sei tsjin Siep: “No pak ik dy snoek ûnder by de strôte en kieuwen en oan de
boppe kant by de eagen dan docht er de bek iepen en kinsto mei it tankje wol by
de heak en helje it út de strôte.”
No, as’t fan sa’n snoek de bek iepen dochst dan is dat wat. Wat in bek, koest der
sa in klomp yn stekke. En yn de boppekaak wol tûzend lytse toskjes, as messen
sa skerp en se stean algearre skean nei efteren. Wat sa’n snoek yn de bek beet
hat rekket noait wer los. Dat Siep seach my nochris benaud oan mei it tankje yn
de hân. Mar ik sei: “Meitsje mar los, ik hâld dy bek iepen.”
Siep op knibbels foar oer, sil de hân by de snoek yn de bek stekke en dan
is’t…pof!!!
En Siep sjit foaroer, de hân sjit him by de snoek yn de bek, dy klapt de bek ticht
en ik fal oersiden. Siep skoot troch de drek en stront by de wâl del de
Frjentjerfeart yn, de snoek oan de earm.
Ik sjoch fan siden en dêr stie in grauwe oerjierske raam, stil syn resultaat te
oersjen. Rint dan rêstich efter út foar de twadde oanfal en dat op my.
Siep yn de Frjentsjerfeart raast moard en brân. It wetter spatte wit hoe heech,
de snoek hong him, mei tûzend toskjes noch oan de hân.
En ik koe krekt foar de raam wei dûke mar lis no ek yn de drek en kowestront.
En dearêstich stapt de raam wer efter út foar de folgjende oanfal.
Ooo.. wat in ellinde, wat wie it wat.
Siep besocht by de wâl op te kommen en hong mei ien hân oan wat deade snilen
dy’t ôfknapten en hy dondere wer efteroer de feart yn.
Ik koe ek de tredde oanfal ûntwike en raasde tsjin Siep: Moatst yn de feart
bliuwe!”
Ik pakte doe it fiskammerke en liet my boppe op de raam ploffe doe’t er my wer
in homp jaan soe. Doch dy raam it fiskammerke om de kop en bûn it mei myn
reade bûsdoek fêst oan it dektúch wat er om hie. De raam, dy’t doe neat mear
sjeach, rûn mei de kop skôdzjen efterút it lân yn.
Doe Siep by de hân, de snoek hie los litten en hy knoffele by de wâl op, dweil
troch wiet en ûnder de drek en kowestront, it briltsje is er kwyt en it bloed
streamde him by de hân del út wol tûzen lytse wûntsjes.
En dêr stie drs. Siep Skotanus, haad fan in grutte ôfdieling by it Sintraal
Justisjele Ynkasso Buro te Ljouwert en mar jammerje: ”O ooo… ik blied dea ,ik
blied dea!!!”

De snoek siet altyd noch oan de angel fêst en ik frege Siep: “Moat Dora him ek
noch sjen?”.
“Oooo …Harm jo moatte my gauw nei’t sikehûs bringe, ik blied dea.”
Efter hús wie boer Baarda noch drok dwaande mei skjin spuitsjen fan masjinen.
Tige ferheard seach er op en ik die yn’t koart ferslach.
De boer wie fuort út de rie.
“Mem roppe,“ seit er tsjin ien fan de hjir boartsjende bern “en ik sil jo earst wat
ôfspuitsje.” Dat de hegedrukspuit komt op drs. Skotanus
Doe’t de frou efter hús kaam sei de boer: “Frou, dizze moat gau ûnder de
waarme dûs en wat klean fan my oan ha, syn hân wat ferbine, dan kin der
opslach nei it sikehûs.”
Doe’t se fuort wiene ha’k de boer noch efkes útlein dat de raam noch mei in
fiskammerke om de kop omrûn.
“Ja, ja,” sei de boer, “oerjierske raam no, dy binne wolris wat mankennich. Wolle
gjinien by harren keppel skiep yn’t lân ha. Ik sil der fuort hinne, hy moat my net
yn de feart reitsje en fersûpe.”
Siep kaam skjin en yn ‘e klean, wol ris wier in tal maten te grut en de hân yn’t
ferbân, wer efter hûs. Sels hie’k ek de drek en stront mei it mes wat fan de klean
skrabbe. Dat no mei gong nei Ljouwert nei it MCL.
Dêr waard de saak útlein. De dokter sei: “In spuit tsjin Tetanus, in spuit
penniciline tsjin ynfeksjes en in spuit tsjin it blieden.” De earm en hân kamen op
‘e nij yn ’t ferbân en in assistinte strûpte drs. Skotanus de broek heal fan de kont
foar de spuitsjes.
Harstikke blau en de dokter freg: “Wat ha wy hjir noch?”.
Doe waard it ferhaal fan de raam ek noch mar ris wer útlein.
Jûns healwei achten en by neare nacht, kamen wy werom yn de Beatrixstrjitte.
Drs. Siep Skotanus, yn fierste grutte klean fan in boer, wiidskonkich rinnend,
earm en hân yn’t ferbân en mitella, syn briltsje wie er kwyt, sûnder snoek mar
wol mei in blauwe kont.
,,En moaie Dora”, fregen wy.
,,No fan ’e wike, kaam ik dy moaie Dora yn de buorren tsjin” sa sei Harm.
“Rûn my straal foarby, koe boe noch ba sizze, koe my net mear.”
Gjalt de Groot

(ingezonden)

Molenromp Ulesprong

Het plan om de molenromp van Ulesprong te completeren is ten zeerste in strijd
met algemene opvattingen over monumentenzorg. Het is helemaal geen
prestatie om een molenrestant weer op te tuigen tot molen. Geschiedenis van
object en omgeving worden dan volledig genegeerd. De authenticiteit van de
historische bouwmassa die nog wel aanwezig is, wordt aangetast.
Molenrestanten zijn zeer zeldzaam en vertellen hun eigen verhaal. Dat verhaal
moet leidend worden. Tonnen belastinggeld over de balk gooien is met de
huidige economie bovendien onverkoopbaar. Beetsterzwaag, 31 januari 2012
Cultuurhistorische waarde en collectiebeheer
In verschillende media*) is de waarde van de molenromp toegelicht. De
molenromp dient in de huidige staat te worden behouden. Het is het enig
overgebleven restant dat in deze vorm een authentiek overblijfsel is van de
ontwikkeling van de Friese veenpolders. Als we breder kijken dan Friesland, is
het zelfs de enige volledige molenromp in Noord-Nederland. Als windmolen
functioneerde hij slechts ruim 50 jaar. Als tot woning omgevormde molenromp
staat hij er nu onafgebroken 100 jaar! De tijd van 9 molens, welke de veenpolder
van het 6e en 7e veendistrict ooit hebben bemalen, keert nooit terug. De tijd van
vóór de windbemaling (1854), toen de ringvaart nog niet gegraven was,
evenmin. Als gecompleteerde molen wordt de molenromp anno 2012
losgezongen van zijn cultuurhistorisch gegroeide omgeving. Het is dan niet meer
dan een opgezette, zielloze vogel. Van andere Friese veenpolders resteren enkele
molens en restanten. Het historisch meest gave en complete (in authentiek
materiaal overgeleverde) exemplaar is de Grevensmolen in Vegelinsoord. Het
verlies van de molenromp van Ulesprong in zijn huidige staat, betekent niet
alleen een onherstelbare aantasting van de cultuur- en bouwhistorische waarde
van het object zelf. Het is ook een aantasting van zijn waarde als rijksmonument
in relatie tot genoemde andere veenpoldermolens en restanten. Monumenten
staan niet op zichzelf als nostalgische tekens in het landschap. Ze hebben een
onlosbrekelijke relatie tot de cultuurhistorische ontwikkeling van hun omgeving,
maar ze hebben ook een relatie tot andere monumenten uit dezelfde periode. We
zouden moeten spreken over collectiebeheer, helemaal als het gaat over
rijksmonumenten.
Een toekomst voor molens
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 5 oktober 2011 het herziene
molenbeleid “Een toekomst voor molens” uitgebracht. Behoud van uiterst
zeldzame molenrompen als die van Ulesprong is een speerpunt van dit beleid.
Voor Noord-Nederland is dit de laatste kans. Andere molenrestanten zijn al lang
opgeofferd aan de completeringsgolf die de afgelopen decennia heeft gewoed. Op
die plekken staan nu gereconstrueerde, a-historische molens.
De praktijk die tot voor kort werd toegestaan, was volstrekt in strijd met de
algemene opvattingen over monumentenzorg, zoals vastgelegd in bijvoorbeeld
het Charter van Venetië. Het passief toestaan van deze onacceptabele praktijk is
in 2007 een halt toegeroepen op het molensymposium van de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten door de bijdrage “Moeten molens
altijd malen?” van prof.dr. Jos Bazelmans, hoofd sector kennis en lid directie. Het
proces dat sindsdien in gang is gezet is voor de monumentenzorg geen nieuwe
ontwikkeling, maar is een correctie dat het ontspoorde molenbeleid in lijn heeft

gebracht met de algehele monumentenzorg en uitgangspunten van de
monumentenwet. De adviezen die de provincie en het rijk eind 2011 hebben
uitgebracht inzake het behoud van molenromp van Ulesprong als molenromp
sluiten hier volledig op aan.
Administratieve fouten
De voornoemde vroegere molenpraktijk zorgde ervoor, dat molenrompen als die
van Ulesprong als ‘incomplete molen’ zijn ingeboekt op de monumentenlijst.
Deze fouten zijn te scharen onder de categorie administratieve fouten, welke nog
kunnen worden rechtgezet. Ulesprong had in een professioneel opgestelde
redengevende omschrijving moeten zijn aangewezen als molenromp. De begin
2011 toegekende rijkssubsidie voor Ulesprong valt ook onder de categorie
administratieve fouten. De cultuurhistorisch onjuiste aanduiding ‘incomplete
molen’ gaf subsidietechnisch een greencard, de tweede administratieve fout zit in
dit geval in het feit dat de onderhavige subsidieregeling is bedoeld voor
herbestemming en helemaal niet voor de completering van een molen. Een grote
som gemeenschapsgeld wordt door deze absurde situatie in deze financieel
moeilijke tijden mogelijk besteed aan monumentenvernietiging.
Ons belastinggeld
Let wel: van de € 376.069,00 rijkssubsidie kan de rijkssubsidie voor het
onderhoud gedurende 6 jaar van 12,5 bestaande molens worden betaald.
Rekensom: 60% van maximaal € 50.000,00 subsidiabele onderhoudskosten per
6 jaar is € 30.000 BRIM-rijkssubsidie per molen per 6 jaar. De keuze is dus ook
op financieel terrein glashelder: € 375.000,00 rijkssubsidie besteden aan 6 jaar
onderhoud van 12,5 historische molens of € 376.069,00 rijkssubsidie over de
balk gooien met als resultaat de vernietiging van een unieke cultuurhistorische
ontwikkelingsfase en het verkrijgen van een opgezette, zielloze vogel.
Onomstotelijke onjuistheden
Het reconstructieplan getuigt van het volstrekt niet begrijpen van dit monument.
Er zijn bij de planvorming meer fouten gemaakt en onomstotelijke onjuistheden
verkondigd. In de planstukken is gerapporteerd dat de molenromp onbewoond
is. Er wordt in de aanvraagstukken voor een omgevingsvergunning, welke
openbaar ter inzage hebben gelegen op het gemeentehuis van Opsterland te
Beetsterzwaag, zelfs gesteld dat de romp onbewoonbaar is en niet meer voor
bewoning geschikt is naar het huidige bouwbesluit. Beide stellingnamen zijn
pertinent niet waar. De molenromp verkeert van binnen in goede staat en is
goed bewoonbaar. De huidige bewoonster woont er naar volle tevredenheid in.
Deze woonfunctie geeft in dit geval zelfs de gelukkige omstandigheid dat het
object dankzij de behoorlijk royale woonruimte zijn eigen kosten voor een
substantieel deel verdient uit huuropbrengst. De woning zal in een molen vele
malen onbruikbaarder zijn. Op de maatlat van de hedendaagse voorschriften
voor minimaal vereiste oppervlakten voor woonfuncties, etc. etc., welke in het
bouwbesluit zijn vastgelegd, is een complete molen zeer ongunstig ten opzichte
van de huidige molenromp (kijk maar naar Grevensmolen). Het bouwbesluit
wordt derhalve ook niet begrepen en is onjuist geïnterpreteerd. Het bouwbesluit
is juist een argument om de molenromp als molenromp te behouden indien het
de woonfunctie aangaat. Dat de buitenkant groot onderhoud nodig heeft staat
buiten elke discussie. Dat is een logisch gevolg van het bijna geheel ontbreken
van onderhoud gedurende de laatste decennia. Wat ook onjuist, vol onbegrip
en/of puur opportunistisch wordt geopperd, is dat de reconstructie zou aansluiten
bij de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) en de Nieuwe Benadering.

Reconstructie is zoals voornoemd het loszingen van het object van zijn
cultuurhistorisch gevormde omgeving en het vernietigen van de unieke,
overgeleverde ontwikkelingsfase.
Hebben versus zijn
De molenromp van Ulesprong geeft een unieke kans om het molenbeleid
cultuurhistorisch gestalte te geven bij een waardevol object, waar de
geschiedenis van het molenbeleid de cultuurhistorie nog niet heeft uitgewist. De
keuze is: men gaat voor het hebben van de zoveelste a-historische molen in
Nederland, of men gaat voor het zijn van het cultuurmonument. Het plan voor
reconstructie aanhouden is achter de feiten aanlopen. Het beschermen van de
molenromp als molenromp is toonaangevend behoud van molenerfgoed in
Nederland!
Frank Terpstra
*)
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Molenboeken aangeboden
Op onze website www.utskoat.nl staat een selectie van het materiaal dat
aangeboden wordt. We weten dat niet alle lezers over internet
beschikken en de aanbiedingen dus missen. Hieronder dan ook een
overzichtje van de meest gezochte boeken. Voor inlichtingen over prijs
en staat kunt u contact opnemen met de redactie.
Fries Molenboek (het provinciale molenboek uit 1971), Fries Molenboek ( het
provinciale molenboek uit 1980), Friese Molens ( het provinciale molenboek uit
1995) Molens van het Noordererf door S.J. van der Molen uit 1979, Windmolens
In Nederland door drs. P. Nijhof uit 1983, Kijk op Molens door J. Th. Balk uit
1979, Langs oude Friese Windmolens, 150 oude foto’s en molenansichten uit
1977, de DVD over de herrijzenis van houtzaagmolen Het Jonge Schaap aan de
Zaansche Schans, Windmolens, een technisch-historisch overzicht van de
verschillende molensoorten en hun werkwijze door molenmaker G. Husslage
(met de nadruk op de Zaanstreek) uit 1965, De molen in ons volsleven van A.
Bicker Caarten, een tot op heden ongeëvenaarde publicatie over dit
onderonderwerp uit 1958, de schitterende, sfeervolle molendvd Levende Molens
van Holland, een 60 minuten durende documentaire van hoogstaande kwaliteit
met de nadruk op de molens in het landschap en Herinneringen van een
hutjongen op een oude Zaanse pelmolen. Verder diverse molenboekjes in oude
ansichten, als mede Strijd in de Veenpolder, fragmenten uit de
molengeschiedenis van de St. Johannesgaster Veenpolder. Zoekt u een ander
boek, informeer dan geheel vrijblijvend naar prijs en beschikbaarheid. GDW

Uit ons prentenkabinet
Al vrij snel kwam er een reactie binnen op de onbekende molenfoto’s. Allereerst de
stellingmolen. Harmannus Noot herkende hem als geen ander. Hij schrijft: Het betreft
namelijk de enige afbeelding die van de molen van het Drentse Erm bekend is. De foto is
gemaakt door een plaatselijke schoolmeester de heer Knol. De huidige eigenaar van de
nog aanwezige molenromp heeft de foto op de kop kunnen tikken van naar ik meen een
dochter van de heer Knol.”
Ook Erwin Esseling kwam op Erm uit: “De stellingmolen is de voormalige korenmolen van
Erm (Dr) bij Sleen, waarvan de verbouwde onderbouw nog bestaat.” Ook meent hij de
grote poldermolen te herkennen: “De laatste molen is de nog bestaande molen Meerswal
van de Arumerpolder onder Lollum. Totdat de molen verongelukte in de zware storm van
3 op 4 november 1970 was een verdekkerd gevlucht aanwezig, met zelfzwichting op de
buitenroe, zoals ook op de foto te zien is. In 1978 werd de molen weer maalvaardig
hersteld.” Erwin krijgt hierin de professionele bijval van molenaar Durk Posthumus: “De
onderste moet ik zeker herkennen, dit is namelijk de molen waar ik al sinds 1978
vrijwillig molenaar ben. Het is de molen van de Arumerpolder, gebouwd in 1903 na brand
door blikseminslag van de voorganger. De molen is gebouwd met op beide roeden
zelfzwichting. In 1943 was de binnenroede voorzien van stroomlijnsysteem Dekker in
combinatie met zeilroeden, op de buitenroede bleef de zelfzwichting bestaan. In 1957
was ook de buitenroede voorzien van systeem Dekker waarbij de zelfzwichting behouden
bleef. Op 4 november 1970 is de molen tijdens een zware storm geheel vernield waarbij
het gevlucht naar beneden stortte. In 1978 geheel hersteld met op beide roeden oud
Hollands systeem met zeilen. Begin jaren '80 ben ik begonnen met het weer
terugbrengen van de zelfzwichting op de roeden, dus zoals de molen oorspronkelijk
gebouwd is. In 1986 kwam ook de buitenroede gereed, het systeem werkt nog steeds
naar behoren.” Tot zover Posthumus die in de stellingmolen trouwens ook die van Erm
herkent. Hieronder een kalenderplaat uit 1984 van een malende Friese muonts. Wie
brengt hem thuis?

Molenliteratuur
Groninger molenhistorie
Een nieuw molenboek
Op 27 april 2012 verschijnt het boek
Groninger molenhistorie, vijftig opstellen over
historische aspecten van Groninger molens.
Auteur is Bob Poppen uit Uithuizen. De
gekozen opzet maakt het boek aantrekkelijk
voor een breed publiek. De publicatie zal
liefhebbers van molens zeker aanspreken. In
het boek worden ca. 250 (oude) foto’s
opgenomen. En dat voor de aantrekkelijke
prijs van slechts € 20,Bob Poppen is sinds medio 2000 vrijwillig molenaar op de koren- en pelmolen De
Liefde te Uithuizen. Vanaf die tijd verdiept hij zich in de geschiedenis van de
Groninger molens. Daarbij beperkt hij zich niet tot zijn woongebied NoordGroningen, maar richt hij zich op de hele provincie. In 2004 schreef hij een
bijzonder boek over De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden 15941856. Tevens schreef hij tal van artikelen in diverse tijdschriften over
uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan de Groninger molens. Ter
gelegenheid van zijn 12½ jarig jubileum als vrijwillig molenaar en onderzoeker,
verschijnt dit jaar een boek met daarin al zijn molenartikelen.
Bob Poppen: “Ik vind het belangrijk mijn studies over historische molenaspecten
voor iedereen beter en gemakkelijker toegankelijker te maken”.
Het boek bevat 50 opstellen en zes bijlagen over uiteenlopende onderwerpen
met betrekking tot de Groninger molens. Op deze wijze is er een
dwarsdoorsnede gemaakt van de geschiedenis van de Groninger molens. De
eerste vermeldingen van molens in de provincie Groningen en het verloop van de
standerdmolens na 1628 zijn onderwerpen over de oudste geschiedenis. In het
verlengde hiervan een overzicht van Groninger molenmakers in de periode 17351980. Daarnaast is er aandacht voor de bakker, de mulder en de sarries. Een
bespreking van de ordonnantie op het gemaal voor de molenaars en de rol van
het molenaarsgilde in de stad Groningen maken daar onderdeel van uit.
Voor wat Noord-Groningen betreft, wordt specifiek aandacht geschonken aan
o.a. de molens in de Eemspolder en de Lauwerpolder, ’t Lage van de Weg,
Garsthuizen, Middelstum, Onderdendam, Uithuizen en Zeerijp. Andere molens
die aan de orde komen zijn de rosmolens te Groningen en Bourtange, de
watermolens te Beerta en Kolham en de molens te Oude en Nieuwe Pekela.
Verder grafzerken en andere gegevens over molenaars te Bedum, Den Andel,

Doezem, Kolham, Lettelbert, Losdorp, Mensingeweer, Midwolda, Rasquert,
Snakkeburen, Uithuizermeeden en Woltersum. Tot slot heeft de auteur een
aantal transcripties opgenomen van oorspronkelijke bronnen, zoals o.a. molens
te Appingedam in 1780-1782, documenten uit de archieven van de Pekelder
molenaarsfamilies Klatter en Koster en twee brandverzekeringscontracten voor
pelmulders uit de 18-de eeuw. Maar ook Fryslân komt aanbod met het bestek
voor de bouw van de watermolen in de Grote Noordwolder Veenpolder in 1835.
Dit materiaal biedt vergelijkingsmogelijkheid met andere situaties. De boeiende
tekst is ruim geïllustreerd met foto’s en archivalia en heeft een omvang van
maar liefst 460 pagina’s in het formaat A4 en gebonden in een harde kaft.
Tot en met 15 april 2012 geldt voor dit bijzonder boek een intekenprijs van €
20,-. Nadien is de prijs € 25,-. Voor verzendkosten wordt € 6,75 per boek in
rekening gebracht. Voor het buitenland geldt een speciaal tarief. Ook kunt u het
boek afhalen bij molen De Liefde te Uithuizen. Voor reservering verwijzen we
naar
het
bestelformulier
op
de
website
van
Bob
Poppen
http://www.bdpoppen.nl/boek_gmh.html. We kunnen u deze uitgave van harte
aanbevelen.
Gerben D. Wijnja

Elke maand nieuws uit de Molenwereld op uw mat
Kan dat? Jazeker en dat tijdelijk voor nog geen vier euro
per maand. Welke molenliefhebber wil dat nou niet? Bij het
afsluiten van een abonnement krijgt u er zelfs het boek
Molenaarsverleden bij cadeau! Voor 2012 geldt ook nog
eens een speciale aanbieding. U betaalt geen € 47,50 voor
alle nummers van deze jaargang, maar slechts € 38,50.
Molenwereld is al elf jaar lang het molenblad bij uitstek en
om voort te kunnen bestaan heeft het meer abonnees
nodig. Het blad verschijnt schitterend gedrukt op fraai
papier in full colour en telt elke keer zo’n 40 pagina’s. Het
kenmerkt zich door een fraaie, professionele opmaak met
aandacht voor de molenwereld in geheel Nederland waarbij
de grensmolens in het buitenland ook aandacht krijgen.
Het sluit aan bij actuele zaken en is inhoudelijk sterk als
het gaat om historische en technische molenartikelen die
zeer lezenswaardig zijn en de kennis van molens
verdiepen. Kortom, maandelijks je lijfblad op de mat voor
de prijs van twee pilsjes is zo gek nog niet. Aarzel daarom
niet en neem een abonnement om dit fraaie blad haar
bestaansrecht te versterken. Voor informatie en opgave:
Stichting Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE
Moerkapelle of e-mail: jsbakker@molenwereld.nl
Van
harte aanbevolen. (GDW )
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