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Friese Molendag
Najaarsvergadering GFM
Molendag Zuidwest Friesland

Bij de foto’s op de cover:
Voorop: De Lonjémolen bij Bolsward is zaterdag 8 september de plaats waar de
Friese Molendag officieel van start zal gaan. De molen heeft enige jaren geleden
een forse restauratie ondergaan en is onlangs nog keurig geschilderd. Een plaatje
derhalve.
Achterop: Lourens Sierstra werd dinsdag 31 juli 80 jaar. Ter gelegenheid van dit
heuglijke feit organiseerden Dick en Jet Sandberg een feestelijke reünie voor
(oud)leerlingen op molen De Onderneming te Witmarsum. Op de foto de
aanwezigen voor de gereconstrueerde aanbouw zoals die vroeger ook deel
uitmaakte van het geheel.

Van de redactie
“Miljoenensteun voor Friese monumenten”, kopte de LC begin juli. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft miljoenen beschikbaar gesteld
voor het onderhoud van Friese rijksmonumenten. Daarbij gaat er ruim 1,2
miljoen naar onze Stichting De Fryske Mole. Het is de laatste tijd een race
tegen het geld geworden. Van de 3000 aanvragen die landelijk
binnenkwamen konden er slechts 1640 worden gehonoreerd. In de bijdrage
van DFM meer daarover.
Ander goed nieuws. De stichting Erfgoed Kollumerland heeft van de
verzekering groen licht gekregen voor de wederopbouw van molen Windlust
in Burum, de wiekendrager die op 8 april j.l. door brandstichting tot de
grond toe afbrandde. Deze winter hoopt men met de bouw te beginnen en
het streven is de molen op de Nationale Molendag van 2014 gereed te
hebben.
Voor de liefhebbers van molenbezoek maken wij u attent op de Friese
Molendag van 8 september aanstaande. Een uitgelezen kans om molens te
gaan bekijken, in gesprek te gaan met de molenaars, wellicht een balletje op
te gooien over de opleiding tot vrijwillig molenaar en bovenal om te genieten
van het molenschoon dat onze provincie nog rijk is. Veel plezier.
Gerben D. Wijnja

Efkes byprate troch
“De Fryske Mole
Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM)
Eind juni zijn de beschikkingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
van het jaar 2012 uitgegaan. Voor veel molens betreft dit de aanvraag voor de
tweede BRIM periode van 6 jaren. Van de eerste BRIM periode (2007 tot en met
2012) dient voor april 2013 een eindafrekening te zijn ingediend.
De rijksmonumenten met brimbeschikking die in 2012 afloopt, kregen in de
behandeling van alle aanvragen bij het rijk voorrang om continuïteit te waarborgen.
Er zijn dan ook veel beschikking afgegeven voor de molens.
In provincie Fryslân zijn in totaal 107 molens die een beschikking van het rijk
hebben ontvangen. Van deze 107 molens zijn 14 Amerikaanse windmotoren, 44
diverse molens (tjaskers, spinnekop molens, poldermolens en stellingmolens), 7
molens van de AMO (aangewezen monumentenorganisatie) Stichting
Monumentenbehoud Dongeradeel en 42 molens van de AMO stichting De Fryske
Mole.
Voor De Fryske Mole betekent dit een subsidie van €1.260.000,--. Aangezien de
kosten van alle molens van De Fryske Mole een subsidiabel bedrag hebben van
meer dan €50.000,-- is het maximale subsidiebedrag verkregen. Dit maximale
subsidiebedrag voor de brimperiode van 6 jaren bedraagt € 30.000,-- (60% van
€50.000,--) per molen.
De ontvangen beschikking is een mooie bijdrage voor de instandhouding van de
molens, maar het financiële plaatje is daarmee nog niet rond. Maar met een
rijksbeschikking is de kans dat andere subsidieverstrekkers en/of fondsen een
bijdrage willen geven wel groter geworden. Onder andere is er nu ook bij de
provincie Fryslân een nieuwe regeling (zie onder)
Een overzicht van alle afgegeven beschikkingen per provincie is te vinden op de
website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Gerard van Dijk
Stimuleringsregeling monumenten 2012 (van provincie Fryslân)
De provincie Fryslân heeft recent een nieuwe subsidieregeling voor monumenten
gepubliceerd. Dit is de Stimuleringsregeling monumenten 2012. Diverse
categorieën monumenten kunnen voor instandhouding, herbestemming of
restauratie een subsidie aanvragen bij de provincie Fryslân.
Voor molens is er de mogelijkheid om voor onderhoud (instandhouding) 15 %
subsidie te krijgen naast de afgegeven brim beschikking van het rijk. Het maximale
subsidiebedrag bedraagt € 7.500,-- (15% van € 50.000,--) over de gehele
brimperiode van 6 jaren.
Als er molens zijn die geen rijksbeschikking hebben maar wel restauratiebehoeftig
zijn, is er een mogelijkheid op restauratiesubsidie. Het subsidiepercentage is dan 60
% van de subsidiabele kosten. Voor restauratie in combinatie met herbestemming
geldt een subsidiepercentage van 50%.
Subsidieaanvragen kunnen vanaf 3 september 2012 tot en met 8 oktober 2012
worden ingediend. Restauratie in combinatie met herbestemming kan tot 31
december 2012 worden ingediend. De verwachting is dat er een overvraag zal zijn
bij restauratie en onderhoud, waardoor het van belang is dat de aanvragen op 3
september worden ingediend.
Buiten het beschikbare budget van de stimuleringsregeling monumenten 2012 om,
is voor de stichting De Fryske Mole en stichting Alde Fryske Tsjerken een budget

van €150.000,-- gereserveerd voor restauraties. De regeling is verder wel van
toepassing op deze twee aangewezen organisaties voor monumentenbehoud.
De gehele regeling met toelichting en aanvraagformulier is te vinden op
www.fryslan/erfgoed.
Gerard van Dijk
Oud-directeur en erelid van De Hollandsche Molen A.J. de Koning overleden
Woensdag 16 mei overleed op 90-jarige
leeftijd in Hoofddorp oud-directeur en erelid
van De Hollandsche Molen de heer A.J. de
Koning. Al snel nadat hij zijn opleiding HTSBouwkunde in 1946 had voltooid, trad De
Koning als technisch adviseur in dienst bij
de vereniging. In 1983 werd hij directeur,
een functie die hij tot 1990 vervulde. De
Koning heeft tientallen jaren, vooral als
technisch adviseur van De Hollandsche
Molen, een belangrijke stempel gedrukt op
het molenbehoud in Nederland.
Ook in Friesland was hij vaak aanwezig. Zo
maakte hij deel uit van de Friese
Molencommissie (de voorloper van De
Fryske Mole), was hij bijvoorbeeld als
adviseur/molenarchitect betrokken bij de
restauratie van veenpoldermolen De
Hersteller in Sintjohannesga en ook maakte
hij deel uit van de redactie van het boek
Molens van Friesland en het Fries
Molenboek. In de molenarchieven zijn de
talrijke bezoeken die hij aflegde in onze
provincie terug te vinden. Met grote
nauwgezetheid wordt daarin verhaald over
de strijd voor het molenbehoud en de
adviezen die hij gaf. Nu vormen ze een bron van kennis over de geschiedenis van
onze molens. Wanneer je met hem in gesprek was, ik zit in het bestuur van het
Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding waar hij ook deel van uitmaakte, werd
je bijna bedolven onder een stortvloed aan molenherinneringen. Gravend in zijn
geheugen kwamen molenaars uit een inmiddels ver verleden weer tot leven. Hij
had bij hen aan tafel gezeten, de boeken ingekeken, de financiële consequenties
van het onderhoud besproken, adviezen verstrekt maar met een (grote) geldbuidel
kon hij meestal niet rinkelen. De ruif waaruit gegeten moest worden was gewoon te
klein en het aantal eters te groot. En toch wist hij molenaars, polderbesturen,
provinciale en gemeenteambtenaren vaak te overtuigen van het belang om de oude
molen in of bij het dorp of in de polder in stand te houden. Een bemiddelende rol
die menigmaal doorslaggevend was. Dankzij zijn kennis en volharding, met
overtuiging gebracht, bleven molens behouden. Over al die bemoeiingen zou met
gemak een boek vol geschreven kunnen worden. Wie weet komt dat er nog eens
van. Het zou een geweldig tijdsdocument zijn, een standaardwerk gelijk. In De
Koning verliest de molenwereld hoe dan ook een belangrijk strijder voor het
molenbehoud. We mogen dankbaar zijn voor wat hij, ook voor de Friese molens,
betekend heeft.
Gerben D. Wijnja
Op de foto: De Koning als busleider tijdens de excursie van De Hollandsche Molen
op 29 september 1979 toen Penninga’s Molen in Joure o.a. werd bezocht.

Mededelingen van het
Gild Fryske Mounders

___________________________________________

Uitnodiging voor de Openbare Najaarsvergadering
vrijdag 2 november 2012 om 19:30 uur

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

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening.
Mededelingen.
Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2012.
Ingekomen stukken.
Penningmeester.
Begroting 2013.
6.
Opleidingen.
Stand van zaken.
Mededelingen uit de leermeestervergadering.
Uitreiking diploma’s periode maart 2012— oktober 2012.
7.
Bestuursverkiezing
De eerste termijn het bestuurslidmaatschap van Albert Wester is per heden
verstreken. Aan Albert is gevraagd nog een termijn van vier jaar in het
bestuur zitting te nemen; hij heeft daarin toegestemd.
Tegenkandidaten kunnen tot vier weken voor de vergadering bij het bestuur
worden opgegeven conform art 27 van het huishoudelijk reglement.
8.
Rondvraag.
9.
Pauze
10. Presentatie door Monte Hallema met als titel “Fryslân en it wetter”.
11. Sluiting.
NB: Voorin de zaal op een hoek van het podium kunt u molen-gerelateerde
artikelen uitstallen, die u in de pauze aan belangstellenden (te koop) kunt
aanbieden.
We nodigen u, uw partner en andere belangstellenden van harte uit tot het
bijwonen van deze bijeenkomst.
Bestuur Gild Fryske Mounders
www.molenaarworden.nl
Introductie op agendapunt 10:
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.
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 Voorjaarsvergadering Gild Fryske
Mounders op vrijdag 30 maart 2012
Aantal aanwezige leden en belangstellenden volgens de presentielijsten: 60
mensen.
Met kennisgeving afwezig: Johan Nooy, Tarcis en Wil van Bergen Henegouwen,
Gerben Wijnja, Johan Cnossen, Sipke Koning en Jet en Dick Sandberg.
1. Opening.
Voorzitter Frits Bloem heet iedereen welkom en opent de vergadering met de
vraag of hij achter in de zaal goed verstaanbaar is, dit blijkt zo te zijn: de geluids
installatie is aanzienlijk beter dan in het verleden. Graag had Frits de geplande
spreker voor vanavond, Monte Hallema, welkom geheten, maar helaas Monte
heeft zich wegens een vervroegde operatie op het laatste moment af moeten
melden. Na veel overleg en telefoontjes is uiteindelijk Jan Hofstra uit Aalsmeer
bereid gevonden een voordracht te houden over “Waar en Ûnwaar”; dus een
bijzonder hartelijk welkom voor Jan Hofstra.
2. Mededelingen.
De aangeboden oranjekoek bevat het nieuwe logo van de Friese Molendag en is
gebakken door werkgroeplid en bakker Jippe Braaksma. Gisteren (29 maart
2012) heeft Pieter Kooistra, secretaris van de Fryske Mole afscheid genomen als
bestuurslid, Frits en Johannes hebben het GFM vertegenwoordigd. Drie van onze
leden, Frans Venema, Johannes Rozenga en Cees Foppele gaan meewerken aan
de bediening van de molen in het Zuiderzee Museum in Enkhuizen. Frits somt
alle activiteiten op die dit jaar op de rol staan, ook in De Utskoat staan ze
allemaal opgesomd; het zijn er heel wat.
3. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 2011.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Naar aanleiding van spreekt Jaap van Driel
zijn dank uit voor het medeleven tijdens zijn ziekte.
5. Vaststellen jaarverslag 2011.
In het jaarverslag is door het gebruik van knip- en plakwerk met de
tekstverwerker een fout geslopen: De bestuursvergaderingen zijn dezelfde als
die van vorig jaar. Het moet zijn vijf vergaderingen, 25 januari bij Albert Wester,
14 april bij Frits Bloem, 6 juni bij Johannes Rozenga, 26 september bij Martin
Bakker en 29 november bij Albert Wester.
6. Penningmeester.
Jaarverslag 2011 Johannes licht op enkele punten het financieel verslag over
2011 toe; hij heeft o.a. de drie administraties die hij voert (GFM, Reisje en Friese
Molendag) uit elkaar gehaald en de rekeningen apart vermeld. Simon Jellema
vraagt waarom er geen uitgaven zijn voor de jeugdcommissie: er zijn een paar
boekjes aangeschaft, deze uitgaven zijn abusievelijk als bestuurskosten geboekt.
Verslag kascommissie: De kascommissie, bestaande uit Yolt IJzerman en Stef
Mensinga, heeft de boeken gecontroleerd en verleent de penningmeester
decharge.
Benoemen nieuw (reserve)lid kascommissie Yolt IJzerman verlaat de
kascommissie, voor volgend jaar bestaat die uit Stef Mensinga en Job Koehoorn,
als reserve lid meldt Bouwe Tjallingii zich aan.
7.Verslag jeugdcommissie.
Frans Venema als trekker van de jeugdcommissie krijgt het woord. Er is een kist
met materiaal gemaakt die zal gaan worden gebruikt om kinderen van groep 7
en 8 van de basisschool 'vertrouwd' te maken met molens, gedeeltelijk in de klas

en met als afsluiting een bezoek aan een molen in de buurt. Het 'klas' gedeelte
wordt opgepakt door Hiltsje Feenstra, het 'molen' gedeelte ook, maar in
samenwerking met een molenaar. Om te beginnen een jaar als proef in Zuidwest
Fryslân; daarna zien we verder. Uit de zaal komt de vraag hoe de kinderen vast
te houden tot ze daadwerkelijk les kunnen nemen: we kunnen ze als jeugdleden
aan onze vereniging binden maar het is de vraag of dat voldoende is.
Molenaars die ook nu al regelmatig bezoek krijgen gaan door met hun uitleg /
acties zoals ze dat gewend zijn. Misschien is Facebook en Twitter een optie; daar
wordt aan gewerkt. Het bestuur neemt de ideeën mee en de jeugdcommissie
komt erop terug in een volgende algemene ledenvergadering.
8. Opleidingen.
Jaarverslag 2011 geen opmerkingen.
Stand van zaken Martin is bezig met een nieuwe site die ook geschikt is voor
facebook en twitter activiteiten. Nieuwe leermeester Berry Weber op Penninga's
molen; dus ook een nieuwe lesmolen.
In het huishoudelijk regelement is het deel wat de opleidingen betreft aangepast
aan de huidige praktijk, het nieuwe hh is beschikbaar voor de aanwezigen.
De gecombineerde vergadering van leermeesters, gecommitteerden en bestuur
heeft plaats gevonden in Franeker en kan als zeer geslaagd worden
gekenschetst.
Mededelingen uit de leermeesters vergadering.
De leermeesters vergadering zal voortaan plaats vinden op de molen van een
leermeester en zal worden afgesloten met een rondleiding op die molen.
Dit is de laatste ALV voor Martin als bestuurslid, hij bedankt met name de
leermeesters en de gecommitteerden voor de prettige samenwerking de
afgelopen jaren.
Uitreiking diploma’s periode oktober 2011 - maart 2012.
geslaagd bij Jaap Tiedema
Johan de Jong en Auke Sierdsma
geslaagd bij Wil Heick
Piet van Oudenaarden en Paul van Vliet
9. Bestuurswijziging
Martin Bakker neemt na 8 jaar afscheid als bestuurslid, eerst als secretaris, later
als opleidingen commissaris; Frits bedankt hem voor het vele werk dat hij heeft
gedaan voor het Gild en ziet overeenkomsten tussen zijn vorige werk als loods
en zijn functie als opleidingen commissaris: hij loodste verscheidene leerlingen
door het traject van aanmelding tot examen.
Er zijn voor de aanvulling van het bestuur geen kandidaten aangemeld, zodat
Ruurd Jakob Nauta vanaf heden deel uitmaakt van het bestuur.
10. Rondvraag.
Rolf Dijkema heeft een vraag over mensen met beperkingen die veel op de
molen werkzaam / aanwezig zijn maar niet in staat zijn de reguliere opleiding te
volgen: Is het mogelijk dat zij een soort certificaat krijgen van It Gild
Een tweede vraag van Rolf is dat zij graag wat oude knarren op de Feanster
molen willen omdat ze met een hele lage gemiddelde leeftijd zitten en er dus
door de week weinig mogelijkheden zijn voor bij voorbeeld een rondleiding.
Lodewijk Zwiersta, voorzitter van de Fryske Mole deelt mee dat hem is verzocht
zitting te nemen in het bestuur van De Hollandse Molen; hij heeft daarin
toegestemd.
11. Pauze.
Na de pauze houdt Jan Hofstra een inleiding over “waar en ûnwaar”, met flipover, een set viltstiften en een goed verhaal weet hij de vergadering te boeien.
12.Sluiting.
Voorzitter Frits Bloem sluit de vergadering en wenst iedereen
wel thuis.
Albert Wester, secretaris.

Nieuws van de werkgroep Friese Molendag
8 september

Wanneer u dit leest hebben we de
organisatie van de Friese Molendag
grotendeels achter de rug. Ook dit jaar
hebben we onze sponsoren weer benaderd
en bereid gevonden om de Friese Molendag
financieel te steunen waarvoor ook vanaf
deze plaats wederom onze dank! Bovendien
kunnen we ook dit jaar weer op een forse
bijdrage rekenen van de Bank Giro Loterij.

Enkele bijzonderheden willen we ook graag onder uw aandacht brengen:
* Op de oproep in “De Utskoat” om een logo/vlag te ontwerpen kregen we 1
reactie. Nu zult u denken: “Wat is nu één reactie..?” Maar het ontwerp van
Gilbert IJsselmuiden was een schot in de roos.
Op 25 maart jl. vond de overhandiging van de beloofde prijs voor het winnende
ontwerp plaats op molen “de Puollen” bij Dronryp. Hier is Gilbert vrijwillig
molenaar. De prijs bestond uit een cadeaubon en een taart voorzien van het
winnende logo.
Bij de voorjaarsvergadering verzorgde onze werkgroep oranjekoek eveneens
voorzien van ons nieuwe logo. Vanaf nu zult u dit logo terug vinden in onze
communicatie. Ook vanaf deze plaats willen we Gilbert hartelijk dank zeggen
voor het prachtige logo!

* De Friese Molendag heeft een eigen QR-code waarmee mensen met een
smartphone snel op onze website kunnen komen. Deze hebben we ook op onze
poster geplaatst. U ziet het, de Friese Molendag gaat met zijn tijd mee!
* Net als voorgaande jaren zullen we weer televisie- en radiospots op Omrop
Fryslân verzorgen. Ook hebben we dit jaar een televisiespot op GP-tv.
*De 14e Friese Molendag zal de zaterdagochtend om 9:00 uur officieel
geopend worden door dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân. Deze
opening zal zaterdag 8 september plaatsvinden op molen Lonjé te Bolsward.
Inmiddels hebt u van ons weer het bekende pakketje met postermateriaal
ontvangen. We hopen dat ook u mee wilt werken aan de promotie van de Friese
Molendag.
Mocht u zich nog niet opgegeven hebben denkt u er dan aan dat u zich alsnog
aanmeldt als deelnemer via de website www.friesemolendagen.nl?
Belangstellenden kunnen dan direct op de site nagaan welke molens er allemaal
deelnemen.
De Friese Molendag kan niet zonder jullie als molenaars, dus wij rekenen weer op
een massale deelname van Friese Molens!
Mochten er op-/aanmerkingen of vragen zijn, dan horen wij die heel erg graag.
De werkgroep Friese Molendag

No moatst heare!!!
De Fjildman op ‘e tekst yn it ramt fan de Fryske Mûnedei
“Moat der ek werris wat barre?”It wie Hessel Bierma, de âld- grienteman fan
Holwert dy’t it my frege.
Wy sieten yn’t “Amelander Veerhuis”. It is fêste gewoante: woansdei op de
neimiddei skowe Hessel, Wop en Piet altyd efkes oan foar in praatsje en in gleske
bier. Sa oan de rûne tafel wurdt it wel en wee fan it doarp besprutsen en it
wrâldnijs fan kommentaar fersjoen. Ik sko der sa no en dan efkes by oan. Hessel
(85) mist nea. As er minsken oer de flier hat giet er om fiif oere oerein, seit: “No
hoege jimme net fuort te gean, Durkje sil noch goed op jim passe, mar ik moat
op kursus”.
Mar no Hessel syn fraach.,,Moat der ek werris wat barre?”.
“No, Hessel,” sei ik, “it is 12 maaie nasjonale monumintendei en dan heart de
mûne te draaien.En no ha ik it alris yn my om gean litten,wy moasten der einliks
wat fan meitsje.”
,,No, hoe hat er it yn de holle? ” frege Hessel en gie der rjocht foar sitten.
“No Hessel, as wy it no ris sa diene: ik freegje âld-breamûnder Haaije Heslinga
fan Hallum as dy op ús mûne draaie wol. Dan ha ik de hannen frij en gean op
solder sitten te einekoerflechtsjen. Wy freegje Bintsje oft sy potstro foar ús siede
wol mei sjerp en bredspek wat wy dan meielkoar om in oer as ien ite yn “It
Swetshok”.De middeis lit Haaije de mûne wer draaie en ik rikje in moaie flut iel.
En Hessel, soene jo dan de hiele dei soargje kinne dat de kommende en geande
man yn “It Swetshok” wat te drinken kriget?”
“No, no moatst heare,” en glunderjend seach Hessel de oaren oan. “Docht Hessel
mei?”
“Ja tuurlik doch ik mei, kastlein wy moatte der noch mar ien yn ha.”
De oare deis nei Bintsje foar it potstro ferhaal. No Bintsje seach it ek alhiel
sitten. Doe’t ik Haaije( 84) it plan út de doeken dien hie, glundere ek dizze man
fan ear oan’t ear. ,,No, ik bin der,” sei er en laitsjend tsjin syn frou: “Och frou,
wat is’t in akrobaat net. Dus ju, potstro mei sjerp en bredspek.”
“Ja,” sei’k, “en in pear slokjes foar iten om de smaak folslein ta syn rjocht
komme te litten. Hessel Bierma jit it ús yn.”
En sa is it dy moarns gien. Om tolve oere de fang der op. It begrutte Haaije
einliks al wat. Aardich folk by de mûne en Haaije folop oan’t ferhaal. Mar it sei:
“Nei’t Swetshok. Wy moatte earst al efkes meielkoar sitte en Bintsje hat om ien
oere de potstro op tafel”.
En och wat sieten wy ek wer gesellich, dat lytse oerke foar iten.En doe mei
trettjin minsken om de tafel oan Bintsje har potstro mei sjerp en bredspek. Wat
gesellich en alderhearlikst. Wat ha wy der wat troch slein. Gelf kreunde der oer
doe’t er in sleef spek en spekfet leech geat oer syn tredde pânfol. En Jehannes
skrabbe de panne út, mei de wurden: “Dat wat krekt efkes fêst sitten hat ha ik it
leafst”.
Nei iten ,it foel net ta, rekke elk wer yn aksje. Haaije nei de mûne, Hessel rêde
de boel yn’t Swetshok op en ik rekke oan’t iel rikjen.En sa as ôfpraat sieten wy
op de neimiddei wer meielkoar yn’t Swetshok. Gabe en Rinske fan Koarnjum ,
Hindrik Kooistra fan Aldtsjerk en de fam. Bakker fa Jislum wiene ek oanskoud. En
de mannen rekken op de tekst. It binne fertellers, mar kinne ek harkje. Der
kamen ferhalen út in oare tiid .De tiid dat Haaije op de Ferwerter kleaster mûne
draaide foar 1600 gûne yn’t jier as it lean. En dêr wie noch wol 6 km tochtsleat

hekkeljen by. En dy
sleatten sieten fol flaach.
Dat hong sa oan; as’t de
hekkel der yn sloechst
en oanskuordest koe it
wol wêze dat it 8 meter
fierderop begûn te
boeljen.
“Ik begûn,” sa fertelde
Haaije, “yn augustus by
de mûne te hekkeljen en
wie ein oktober op ’e
ein. Mar dan koe ik by
de mûne opnij begjinne,
sa wie it dan al wer
oangroeid.
It earste jier, it wie yn
1954, mealde ik fan
augustus oant ein
maart. Ferskriklik sa’n
wetter.En de sleatten fol
flaach. Foar de mûne
gjin drip wetter en op ‘e
ein yn de polder
fersopen de boeren. Och
man wat wie dat wat!!!.
En simmerdeis fierders
wie ik yn’t losse wurk by
de boer. Dêr op it
Ferwerterkleaster wie
Kuperus doe buorker op
de pleats by Jan v/d
Meij. Bytiiden hiene sy
dêr wol acht man oan’t
wurk. Mar no wie it al
healwiis, wy koene bêst,
kamen der wol te
jûnpraten, mar moatst
net rekkenje da’k dêr
oait ek mar in oere wurk
fan him hân ha. Ik wie
by de ferkearde tsjerke
moast mar rekkenje.”
Ik sjoch ris nei Hessel,
fiif en tachtich jier, mei
syn ymponearjend stâl
fan mear as twa meter
en syn markante kop. Hy
is er folop yn aksje,
alhiel yn syn rol. Hy hat
in skelk foar mei de

tekst ,,oprop wrotter”. Mei syn grutte libbens wiisheid, opdien yn jierren en
jierren suteljen mei de grientekarre is’t in bysûnder minske.
En Hessel begûn te fertellen: “No moatst heare. Heit, Willem Bierma, wie fan
1896 en wie genier, sutele de griente hjir oan de seedyk de wrâld út. Kedde foar
de wein en alle dagen op paad. Waar of gjin waar, sutelje, mar do moast der ek
net op rekkenje dat foar de langste dei de lange ûnderbroek út kaam. Sa fûl koe
de sinne net baarne. Ek al wie it 30 graden.
Heit sei: “Hjir by see kin it waar sa omslaan en hast in krupsje. Mar yn hjerst en
winter wie er nea kâld. Ik ha him nea oer kjeld heard. Moarns foardat er ôfsette
pakte er de flesse levertraan fan de planke en klokte in slokmennich sa út de
flesse wei op. Do wolst it net leauwe mar syn wollen boarstrok, dy’t er 14 dagen
oan ien sa op it bleate fel droech, wie fet fan de levertraan. Hy switte it út en dat
waard troch dy boarstrok opnommen. En wêr’t er net mei thús kaam!!!. It wie by
in hiele protte minsken kleare earmoede, grutte hushâldings, sy koene heit
bytiden net betelje as woene sy noch sa graach. Mar dy sei altyd, as’t it fan ‘e
wike by ien sitte litst, hast nije wike twa en op ein fan’t jier 52 en bist self west.
Nee, dan kaam er thús mei in bok of in geit, in sek kninen of hinnen, in kiste fisk.
Och leave wêr’t er net mei thús kaam.
Mar doe wie it de moarns fan 10 maaie 1940, de oarloch briek út. Ik wie trettjin
en mem sei: ,,Do moatst nei Ternaard, heit sutelt dêr hjoed en hy moat daadliks
thús komme”.
Dat ik nei Ternaard en ik trof heit by de swartebrand hanler. Skipke foar de wâl,
wente mei pakhús op ‘e kant. En dizze man wie der alhiel ôf. Wie syn rie te’n ein.
Ik hear him noch jammerjen: “Oooo Willem…. ,Oooo Willem alles is ferjûn!!! It
komt op de kop ferkeard!!! It jildt straks neat mear, wie ik alles mar kwyt ,wie ik
alles mar kwyt.”
Heit seach de man nochris oan en kocht syn hiele foarrie. Foar in earlike priis
hear, beslist gjin misbrûk. Heit moast de kost by de streek fertsjinje en dan
hoege jo gjin babbelegûchjes út te heljen, want dan is it samar “over en uit”.
Mar heit kaam thús, de griente fan de wein en wy nei Ternaard. Wy ha de hiele
middei en nacht troch riden. Wy hiene in grut hok by hûs foar de griente. Mei dat
heit genier wie moast er opslach ha en al dy swarte brand kaam op de
hokssouder. De balken bûchden op in gegeven momint sa troch dat der kamen
steun balken ûnder.
En mar wer de nacht yn om in wein fol. Heit rûn mei de stoarmlampe neist de
wein en de kedde koe op it lêst de iene poat net mear foar de oare krije. Nachts
healwei twaën hat er Auke Stielstra hjir oan de Fiskbuorren der noch útkloppe
om dy syn hynder. Der is neat fan ferkocht, sa as ik al sei, ast’ by de streek bist
kin dat net. Dan wol elk der fan ha en dochst it noait goed. Mar wy ha der de
hiele oarloch fan stookt.
Heit is 92 wurden en myn suster is altyd yn’t aldershûs wenjen bleaun ek doe’t
heit en mem ferstoarn wiene .
En no moast heare, twa jier werom ferkocht sy it hûs. It moast skjin oplevere
wurden. En no komt it noch, der kamen noch seis sek swarte brand fan souder.”
Wat sei? Jawis man, no 8 septimber, mei de Fryske mûnedei, ha wy it
selde programma wer. Ja, elk is wolkom. Al efkes opjaan by Gjalt de
mûnder- einekoerflechter 0519-561784.
By de foto’s: de mûne fan it Ferwerder Kleaster op in âlde foto en it hekkeljen foar de
boer (in foto út de Fryske Groun fan 2 novimber 1946. (Archiefcollectie GDW)

Geslaagd
Na een goed jaar elke
zaterdag op de fiets
van Veenwouden naar
Stiens. Weer of geen
weer. Ook daar waar
het ging over molens
was Jacob Bijlstra van
de partij. Hij is
geslaagd onder
toezicht van
examinatoren Johan
Cnossen en Job
Coehoorn. Dit alles
onder leiding van
leermeester Johan
Nooi.

Molen Langwert bij Winsum wordt opgeknapt
Een zware storm richtte vorig jaar september veel schade aan bij de
muonts van Langwert. Er brak een roede en sindsdien staat de molen er
maar wat kaaltjes bij met die ene staande kale roede. Volgens opgave van
de molenmaker is met het complete herstel van het gevlucht een bedrag
van € 24.000,- gemoeid. De Gemeente Littenseradeel, eigenaar van
molen, wil het aanzien van een malende molen graag terug in het
landschap, te meer daar de molen een waardevolle standplaats heeft aan
de provinciale Westergoweg.
(foto Jelmer D. Wijnja 7 september 2011)

Wat kunnen we leren van het succes
van de Tour de France
Wielrennen en molens. Hebben die wat gemeen? In eerste instantie
natuurlijk niet of je moet al aan tandwielen denken. Of aan de Landelijke
Fietsdag die jarenlang aan de Nationale Molendag gekoppeld was. Maar
toch is er meer.
Denk aan de molen-pr. Een draaiende molen aan de route van bijvoorbeeld de
Tour de France wordt prachtig in beeld gebracht door de Franse televisie. En als
dat gebeurt vanuit de helikopter krijg je zeldzaam fraaie beelden. In 2010
cirkelde men bijvoorbeeld boven de molens van Kinderdijk toen een etappe
vanuit Rotterdam vertrok. Het leverde prachtige beelden op die in 170 landen
over de hele wereld te zien waren.
Verder zou een touretappe maar een dom wielrennen van A naar B zijn, wat in
de ogen van mijn schoonvader een beeld oplevert van “eindeloos konten kijken”.
Je moet je met die versimpeling gaan afvragen waarin dan toch het succes
verscholen ligt. Het is geen spannend voetballen (hoewel we daarin dit jaar toch
vooral teleurgesteld werden door wanprestaties van het Nederlands elftal).
Maar het antwoord ligt gewoon op straat en wij als doorgewinterde
molenvrienden kunnen in deze veel van het wielerspektakel leren, vooral als het
om de pr van de molens gaat. Het lint van fietsers is in feite niet interessant. Het
gaat uiteindelijk om de laatste meters voor de finish. En toch maakt het
nieuwsgierig.
Laten we dat even doortrekken naar de molen. Hij/zij staat daar wel mooi te
wezen in het landschap en als hij/zij draait vinden we dat nog mooier, maar is
het wel interessant? Een techniekfreak zal zich wellicht afvragen hoe het daar
binnen allemaal werkt, maar daarmee pak je niet het gros van het publiek dat je
voor je wilt winnen. De meeste Tourvolgers hebben ook totaal geen interesse in
derailleurs, het buitenblad of andere tandwielen.
Maar hoe verklaar je dan de totale volksgekte tijdens de etappes (we waren er
zelf ooit in levende lijve getuige van) en het enorme enthousiasme voor een tvprogramma als “De Avondetappe” van presentator-wielerfanaat Mart Smeets?
De volksgekte is volgens ons te vergelijken met een Elfstedentocht op de
schaats, met één levensgroot verschil: de tocht over ijs kan onmogelijk jaarlijks
plaats vinden waardoor er rond de schaatstocht bijna mythevorming ontstaat.
Dan “De Avondetappe”. Hier wordt het simpel van A naar B fietsen verheven tot
een informatief en spannend leesboek. Het zijn de verhalen die het doen, die er
vooral toe doen en de programmamakers voelen dat gegeven feilloos aan en
verheffen een etappe tot iets smaakvols: ze kleden een tourrit aan met verhalen.
En is het niet wielergek Mart Smeets himself die toegeeft dat als dat fraais voelt
als de ultieme droom van een kind in een snoepwinkel. En daar moeten wij als
molenliefhebbers nou van leren. De molensnoepwinkel vullen met verhalen. Dan
trek je volk, weet je mensen aan je te binden en dat komt een breed gedragen
molenbehoud ten goede. In ons vorige nummer noemden we het verhalen
vertellen op de molen als een fantastisch thema. Maar dat mag niet beperkt
blijven tot het themajaar 2012. En het moet ook niet alleen op de molens gedaan
worden. DHM wil ze op internet zetten. Maar je zou er ook een molenreeks in
boekvorm van kunnen maken. Er zijn zo veel molenverhalen, uit het verleden
maar ook uit het heden. Wielerboeken versus molenboeken. Je krijgt er nooit
genoeg van.
Gerben D. Wijnja

Het uitnemen van de roeden.

Nieuwe bovenas in De Eendracht
Woensdag 27 juni 2012 reed 's morgens om ruim 07.00 uur een
hydraulische telescopische rupskraan met uitschuifbaar onderstel
door het natte hoge gras in een wat somber druilerig weiland naar
de molen De Eendracht onder Kimswerd.
Vandaag zal de bovenas van De Eendracht worden vervangen omdat de oude as
door inwatering zo slecht was geworden dat vervanging noodzakelijk was. In de
voorafgaande dagen was het nodige voorwerk gedaan om vandaag een vlotte
demontage en montage van as en wieken te waarborgen. Zo was bovenin ruimte
gemaakt om van binnen uit bij de nok van de bovenas en het wiekenkruis te
kunnen komen. Beide roeden moesten voor de helft ontdaan worden van het
hekwerk e.d. van het oudhollandse wieksysteem en op de buitenroede deels van
het Dekker-zelfzwichtsysteem.
Om ongeveer 08.00 uur werd begonnen met het uittillen van de buitenroede

De oude as wordt verwijderd. De nieuwe ligt reeds klaar.

gevolgd door de binnenroede. Om
ongeveer 09.15 uur was de oude
bovenas naar buiten en naar
beneden getakeld. Overigens gaat
het hier om de grootste houten
bovenas van Friesland. De oude
bovenas gaf uitstekend zitplaats
om koffie en brood te nuttigen,
om daarna de nieuwe as in de
stroppen te hangen en naar
boven te tillen en naar binnen te
werken. De nieuwe bovenas was
in de werkplaats in de
lengterichting doorboord in
verband met het zwichtsysteem.
Normaal draait de boor maar in
dit geval draaide de as om de
stilstaande verlengde boor. Deze
handeling vergde anderhalve dag
maar is prima geslaagd.
Na het steken van de nieuwe as
worden tenslotte de roeden
gestoken.

Door het voorwerk verliep alles naar wens. Ook de wind werkte mee en hield zich
rustig. De temperatuur werd ook steeds aangenamer en er waren wel regenbuien
in de omgeving maar niet ter plekke van De Eendracht.
De nieuwe bovenas lag om ongeveer 10.45 uur weer op de juiste plaats en het
was prettig te ervaren dat alles paste. Dit alles gebeurde onder het toeziend oog
van het inmiddels toegestroomde publiek, te weten drie molenaars en een
pakesizzer en de schrijver van dit stukje.
De roeden moesten ter plaatse van het kruis ontroest en geconserveerd worden.
Gelukkig bleef de regen achterwege en konden om ongeveer 13.30 uur de
wieken worden herplaatst en na nog wat bijkomende werkzaamheden kon het
werk van deze dag worden afgesloten.
De Eendracht is door deze ingreep niet direct verfraaid, maar beschikt wel over
een deels vernieuwd maalwerk. De foto's geven een indruk van de uitgevoerde
werkzaamheden.
Met dank voor alle gegeven toelichtingen door Rolf en Johannes van Hiemstra
Molenbouw.
Jan J. Poorte

Lourens Sierkstra, mûnder yn ieren en sinen
Zaterdag 28 juli zou in principe voor molenaar Lourens Sierkstra
een zaterdag als geen andere worden. Het was in de ochtend
weliswaar wat miezerig en er stond weinig wind en toch had hij er
een goed gevoel over. Het zou allemaal anders lopen dan hij
gedacht had.
Je zult maar collega-molenaars als Jet en Dick Sandberg in je team
hebben: mensen die van een geintje houden en het organisatietalent
bepaald niet aan de wilgen hangen. Nee, in alle stilte hadden zij zo veel
mogelijk adressen van oud-leerlingen verzameld die ooit op koren- en
pelmolen De Onderneming in Witmarsum het molenvirus hadden
meegekregen. Zij werden allen opgetrommeld om op zaterdagmiddag 28
juli op de molen te komen voor een informeel samenzijn. Vooral niet te
plechtig en te officieel, want dat was niet in Lourens zijn straatje. En al
helemaal niet op zijn molen. Lourens werd tachtig jaar! En dat moest
gevierd worden. In stijl. Jet en Dick voelden precies aan hoe dat moest.

Wat het weer betreft werden Lourens en zijn vrouw Hidsje op hun wenken
bediend. Het werd prachtig weer met net niet genoeg wind om te malen.
Alle aandacht kon dan ook uitgaan naar de 80-jarige molenaar die de hele
middag in het zonnetje werd gezet zonder dat “it driuwt op ‘e mole”. Want
er kon toch niet gemalen worden. Beetje bij beetje kwamen alle
genodigden op de molen waar ze gastvrij werden onthaald. Voor een natje
en een droogje was uitstekend gezorgd zodat er al gauw een gemoedelijk
sfeertje ontstond. Dat kon ook niet anders, want de gemeenschappelijke
drijfveer werd niet onder stoelen of banken gestoken. Herinneringen
genoeg.
Les in de molenaarspraktijk betekende op deze molen iets bijzonders. In
de eerste plaats vanwege de “docent” die z’n vak verstond, een
praktijkman die bovendien al een band met de molen had van ver voor de
tijd der vrijwilligers. Lourens Sierkstra maakte deel uit van de groep die
het Gild Fryske Mounders oprichtte, hij was vanaf het begin een
gewaardeerd lid van de leermeestersvergadering, deelde zijn kennis niet
alleen op de molen maar ook in de redactie van het Fries Molenboek. Zijn
dochter Klaske herinnerde zich nog de teksten die zij voor hem allemaal
moest uittikken op de typemachine. Hij maakte jarenlang deel uit van het
bestuur en de examencommissie en waar het om draaide, hij had altijd
leerlingen en hoefde daar in het geheel geen reclame voor te maken.
Bovendien, zonder te discrimineren, mensen van de beste soort,
liefhebbers van het molenaarsvak en wel zodanig dat een zestal via zijn
molen beroepsmatig in de molenwereld terecht gekomen is, hetzij als
molenaar, als molenmaker of als molenbouwkundig ambtenaar. Maar de
meesten werden vrijwilliger op een molen ergens in Fryslân.
Onwillekeurig vraag je je dan af hoe dat zo is ontstaan. We noemden al de
vakkennis, maar de goede sfeer hoort/hoorde daar onmiskenbaar bij. Er is
niet sprake van moeten, maar van mogen, je wordt gewaardeerd om wie
je bent en wat je doet zonder aanzien des persoons. Je voelt je niet
belemmerd in je functioneren, maar je waardeert de kansen die je
geboden worden na een weliswaar gedegen observatie van je kunnen. De
molenvrienden die zaterdag 28 juli van de partij waren, deelden in die
missie. Ze kwamen van heinde en verre om weer even op bekend terrein
te zijn, waar de passie voor mens en molen nog steeds weldadig bloeit.
Fijn was het ook dat zijn vrouw Hidsje en de kinderen daarbij aanwezig
waren. Het bleef nog lang gezellig en vooral ongedwongen.
In het komende nummer nemen we u mee terug in de tijd met
molenherinneringen van Lourens Sierkstra.
Gerben D. Wijnja

Het succesverhaal van De Rietvink van
Nijetrijne krijgt een vervolg
Een spannend boek vraagt om een vervolg. Het verhaal smaakt
naar meer en handige schrijvers verstaan de kunst hun fans
daarmee aan zich te binden. Die eigenschap kun je ook loslaten op
de molen en in Nijetrijne zijn het Lia en Rolf van der Mark die dat
handig weten toe te passen.
Met veel vernuft en volharding hadden zij eerder al de verwaarloosde
molen De Rietvink van de ondergang gered en met het prachtige resultaat
wordt nu behoorlijk aan de weg getimmerd en dat levert veel positieve
respons op. Als er gemalen moet worden, kan er op windkracht volop
water verzet worden, vorig jaar was De Rietvink de poldermolen met de
meeste draaiuren in Fryslân, maar in andere tijden heeft deze
schilderachtig gelegen veenpoldermolen een aangepaste bestemming die
mensen trekt, die de molen onder de aandacht van het grote publiek
brengt, vaak een ander publiek dan de doorgewinterde molenliefhebbers,
maar wel mensen die een molen als werktuig en monument hebben leren
ontdekken en waarderen. Afgelopen zomer exposeerden kunstenaars in de
molen en dat trekt toch weer andere bezoekers die hierdoor in contact
komen met de molen in het Friese landschap. De molen met erf deed
afgelopen periode ook dienst als locatie voor workshops beeldende kunst
en een workshop klinken met echte heetgestookte klinknagels die werden

verhit in een hoefsmidoventje
waarna ze mandarijntjeoranjeheet werden verwerkt. Leuk
was ook het bezoek van een groep
fietsers die in vol historisch ornaat
de molen aandeden, in oude kledij
op oude fietsen waarbij de hoge bi
op de foto hiernaast toch wel een
heel bijzondere verschijning was.
De rijwielfanaten lieten zich de
verorberingen in de theetuin
uitstekend smaken.
Van het een komt het ander
De molenlocatie in het oude
turfgraversgebied heeft met de
gerestaureerde molens De
Rietvink en De Reiger gezorgd
voor een verdere opwaardering
van deze veenpolder. Zo werd de oude sluis eveneens gerestaureerd, (zie
de foto hiervoor) en zijn er plannen voor herbouw van de oude
windmotor, waarvoor zelfs tot in Polen naar onderdelen wordt gezocht. De
Herkules Metallicus werd immers vanuit Dresden geëxporteerd waarbij
zeker ook exemplaren in het vm Oostblok verrezen zijn. En dan is er nog
het oude kroegje De Laatste Stuiver. Ooit het toevluchtsoord van
turfgravers en skûtsjeschippers die er hun laatste stuiver in alcoholische
drank omzetten alvorens zij huiswaarts keerden of met hun turfschip de
provincie introkken of zelfs de Zuiderzee overstaken. Het kroegje stond de
laatste jaren op instorten. Op zich niet zo’n wonder als je bedenkt dat de
fundering uit turven bestond. Aanvankelijk werd restauratie door de
eigenaar overwogen, maar het was zo slecht dat is besloten tot herbouw
van een kopie zodat het sfeertje van weleer hier weer helemaal
terugkeert. De vrijgekomen oude stenen en planken vinden een
herbestemming bij de naastgelegen molen De Rietvink. Er komt een
schuur bij de molen en de woning die ooit in de molen zat wordt in ere
hersteld en wel met hout van het kroegje.
Zo leidt het ene succes naar het andere, wordt een ieder als het ware
aangestoken door het restauratievirus van de beide moleneigenaars Lia en
Rolf van der Mark. Bezoek ook eens hun website www.molenderietvink.nl
Gerben D. Wijnja met foto’s van Lia en Rolf van der Mark

Koren- en
mosterdmolen
De Verwachting
Een oud ambacht dat floreert
in de 21ste eeuw

De Verwachting anno 1925

Op 16 november 1994 opende de commissaris van de Koningin in
Friesland mr. L. Hermans de molen die enkele jaren daarvoor was
herbouwd en wel op de plaats waar voorheen de oude molen van Hollum
heeft gestaan, maar dan ook exact op dezelfde plaats, de
funderingspoeren van de oude molen werden tijdens de bouw onder het
maaiveld teruggevonden.
Even terug in de tijd; In 1840 besloot Willem Hendriks de Boer, zeekapitein,
om in Hollum een korenmolen te bouwen, maar dat was niet eenvoudig. In
Ballum functioneerde de oude korenmolen ‘De Eendragt’ nog min of meer en de
voorschriften bepaalde dat er dan geen tweede molen in exploitatie mocht
worden genomen. Dus besloot Willem Hendriks om de oude molen van Ballum
voor een bedrag van fl. 1.225,- te kopen en af te breken en aldus geschiedde.
De koopakte opgemaakt door notaris J.H. Heymans Gzn. passeerde op 10 april
1841, hierin werden als kopers vermeld: Willem Hendriks de Boer en Job Dirks
Visser. De nieuwe molen van Hollum werd hiermede het maalwerktuig voor de
inwoners van Ballum en Hollum.
De molen van Ballum, de ‘Eendragt’ , was de oudste molen van Ameland en
wordt al in 1596 als ‘standerdmolen’, in de officiële stukken uit het Nassauarchief, genoemd. Het hebben én houden van een windmolen was octrooi
gebonden en dit octrooi werd door de Heer van Ameland verleend. Het
genoemde octrooi uit 1596 werd door Sicco van Cammingha aan Pieter Everts
verleend en daarin werd onder andere bepaald dat het een ieder ander verboden
werd om meel te malen zelfs niet met een handmolen noch met rosmolen of
ander maalwerktuig. De molenaar van Ballum moest jaarlijks 30 carolus gulden
voor dit patentrecht afdragen aan de Heer van Ameland, alsmede werd bepaald
het ‘vrij malen’ voor de bewoners van het Slot van Ballum. Overigens staat de
molen van Ballum al op de zeekaart, gemaakt door Albert Haeyen uit 1585,

aangegeven. De molen van Ballum heeft aan de westkant van Ballum gestaan,
dus tussen Ballum en Hollum, en niet ver van de plaats waar de galg van het
eiland tot aan de Franse tijd heeft gestaan.
Zeekaart van Albert Haeyen uit 1585 (fragment)
Verklaring der letters: M.: de
kerk van Hollum, N.: de
molen van Ballum, O.: de
Stins (Het Slot van Ballum),
P.: Ballum.
Deze punten dienden als
bakens voor de zeevaart.
Vanaf het Amelander zeegat
is een lijn getekend naar de
kerktoren van Hollum.
Om het zeegat veilig binnen
te varen moest men de
kerktoren en de Kaap,
opgericht in de duinen ten
westen van Hollum, in een
lijn aanhouden. Bij het
wijzigen van de geul werd de
Kaap verplaatst.

De vele boerderijtjes op Ameland waren gemengde bedrijven: er werden een
paar koeien gehouden en er werd akkerbouw gepleegd. In die tijd was graan, of
beter gezegd granen want er werden verschillende soorten graan gebruikt voor
de consumptie, het belangrijkste volksvoedsel. Zomer- en wintertarwe, maar
vooral rogge werd door de mens genuttigd. Ook werd er haver verbouwd maar
dat was voor het grootste deel bestemd voor de paarden. Uit oude stukken
afkomstig uit het Nassau-archief lezen we dat ook gort en (boek)weit een
belangrijk voedseldeel was. In de genoemde stukken lezen we namelijk veel over
weit-en gortmolens, peldegarst- en roggemolens. Er waren op Ameland
verschillende gortmakers die, lezen we, vaak van mening verschilden met de
molenaars omdat ze ontevreden waren over het door de molenaars geleverde
product. Zo doet bijvoorbeeld Cornelis Lieuwes, mr. gortmaker te Hollum, in
1698 uitgebreid zijn beklag bij de Heer van Ameland over het feit dat hij niet zijn
eigen rosmolen mag gebruiken en geen weit mag invoeren van elders terwijl het
geleverde door de molenaar van Ballum hem slecht voldoet. Hij schrijft
ondermeer dat hij van iedere “lopen weit” slechts zes à zeven halfvierendeels
meel terugkrijgt terwijl de opbrengst op zijn eigen rosmolen zeker negen à tien
halfvierendeels per lopen weit is. Dit is een vreemd verhaal; een lopen is een
Friese graanmaat (ongeveer 83,5 liter) volgens mijn gegevens is vanaf 1504 een
lopen verdeeld in: 2 halflopen, 8 halfvierendeels en 16 tweematen. Het verhaal
over negen à tien halfvierendeels komt dan wel erg overdreven over, een lopen
zou nooit meer dan 8 halfvierendeels kunnen bevatten. Of er moet een grote
uitlevering plaats vinden na het breken van de gort en hier ligt dan ook het
probleem. Het is aannemelijk dat de kwaliteit van het weit bepalend is voor de
opbrengst. Zo kan een zware kwaliteit weit na het pellen wel tweemaal zoveel
meel opleveren dan weit van een lichte kwaliteit. Deze korenschaal werd dan ook
in latere jaren als een onjuiste indicatie beschouwd waardoor men over ging op
het wegen van graan. (meten en wegen in Friesland M.A. Holtman) Overigens
werd dit rekest van Cornelis Lieuwes ondersteund door een aantal Ballumers met
dezelfde motivatie en getekend op 13 november 1698.

Uit die tijd dateert ook het gebruik dat
een molenaar van elke zak meel die hij
maalde, één schep mocht nemen voor
eigen gebruik.
De stukken uit het genoemde Nassauarchief met als onderwerp de Amelander
molens omvatten 102 handgeschreven
foliovellen, die erg moeilijk te lezen,
maar wel bijzonder interessant zijn. Het
uitwerken van deze stukken heeft enorm
veel tijd gekost maar het is de moeite
waard gebleken. Hieronder een fragment van het stuk uit het Nassau-archief dat
hierboven behandeld is.
Terug naar De Verwachting
De oude molen, door Willem Hendriks de Boer in 1840 gebouwd, werd wegens
achterstallig onderhoud in 1949 afgebroken. Op dat moment was er geen geld
voor het onderhouden van de molen doordat de mechanisatie zijn intrede had
gedaan. Al vanaf 1927 draaide de molen met twee wieken, één roede dus, de
andere was tijdens een storm in dat jaar ervan afgewaaid. Tot aan de tweede
wereldoorlog bleef men malen met als aandrijving een dieselmotor. Tijdens de
oorlog was er geen dieselolie te verkrijgen en werd er weer op de wind gedraaid
met één overgebleven roede. Overigens is De Verwachting de gehele periode van
zijn bestaan in eigendom van de familie de Boer gebleven en bepaalde hij in
hoge mate het beeld van Hollum.
Op 10 augustus 2004 werd de uitbreiding, bestaande uit een mosterdmaalderij,
bezoekersruimte en werkplaats geopend. Daarmee werd voldaan aan een grote
wens om de mogelijkheden met de molen uit te breiden en zo meer publiek te
trekken waarmee de financiële basis kon worden verbreed.
Waarom een mosterdmaalderij op Ameland?
Daarvoor moeten we teruggaan naar het verleden. In het ‘Register der
patentschuldigen in de gemeente Ameland’ uit 1859 tot 1868 lezen we dat er
jaarlijks aan vier tot vijf hand-mosterd-molenaars (patent)recht werd verleend
om dit vak uit te oefenen en de mosterd te verkopen. Ook werd er in Hollum in
1849 een mosterdmolen gebouwd, waaraan later toestemming werd verleend om
granen te malen. Deze molen stond op het dak van een schuur aan de noordkant
van het dorp niet ver van ‘De Verwachting’ Het is verder opvallend dat alleen in
het dorp Hollum patenten werden verleend aan hand-mosterdmolenaars, in de
drie andere dorpen worden ze niet vermeld. Alhoewel daar geen duidelijke
aanwijzingen voor te vinden zijn, mogen we er vanuit gaan dat er in het verleden
mosterdzaad op Ameland werd verbouwd. Naar mijn mening zal dit, gezien de
patentrechten, hoofdzakelijk op het westelijke deel van het eiland hebben
plaatsgevonden.
Historisch gezien is het dus verantwoord om in De Verwachting mosterd te malen
wat een succes blijkt te zijn. De mosterd die we op de molen maken is afkomstig
van op Ameland verbouwd mosterdzaad en wel drie soorten namelijk; het gele
mosterdzaad Sinapis Alba, het bruine mosterdzaad Brassica Juncea, en het
Oriëntaals mosterdzaad eveneens een Brassica Juncea maar met een hoger
oliegehalte. Een combinatie van deze drie soorten is de basis van onze mosterd
hieraan worden nog diverse ingrediënten toegevoegd, zoals duindoorn, honing,
knoflook, wei, duinroos, cranberry enz. zodat we een groot aantal smaken in ons

sortiment hebben. Voordat deze smaken aan de mosterd worden toegevoegd
wordt het mosterdzaad gemalen op onze maakstenen, daartoe wordt aan het
mosterdzaad water en natuurazijn toegevoegd en enkele dagen in de week
gezet. De mosterd wordt dus nat gemalen en de mosterdstenen worden door de
molen aangedreven. Het natte mosterd-watermengsel is voor dat het gemalen
wordt erg dun en heeft dus nog geen structuur. Dit waterig geheel wordt bovenin
de mosterdsteen gegoten en komt er aan de onderkant als een dikkere emulsie
uit de maalstenen. Dit maalproces wordt daarna nog twee-à driemaal herhaald
waardoor er een homogene smeuïge substantie ontstaat. De Amelander mosterd
is van een grof korrelige structuur en daardoor erg lekker. De mosterdformule,
om het zo maar eens te noemen, blijkt een groot succes te zijn. De verkoop van
Amelander mosterd, waarvoor onlangs het echtheidscertificaat werd verleend
door de ‘Stichting Waddengoud’, is geweldig. In het boekjaar 2011 is er ruim
4.900 kg mosterd verkocht.
Links: Een van de
mosterdmakers aan het werk bij
de mosterdstenen in de molen
van Hollum
Daaronder: De smeuïge mosterd
loopt onder uit de maalstenen.
Het oogsten van de
mosterdzaadjes hebben wij op
een moderne wijze met de
combine gedaan. Het tijdstip van
de oogst luistert zeer nauw
aangezien de zaadjes goed rijp en
niet te nat moeten zijn. Als het
zaad te rijp is, gaat er veel zaad
verloren tijdens het oogsten en als het te nat is,
wordt het droogproces een probleem. Vroeger
werden de mosterdplantjes met de zeis gemaaid
waarna ze onder een afdak in bosjes werden
opgehangen om te laten drogen. Het dorsen
gebeurde op de deel of dorsvloer, de gedroogde
plantjes werden op een kleed gelegd en met een
vlegel werden de zaadjes los geslagen. Het
schoonmaken van de zaadjes gebeurde, óf met een
eenvoudige wanmolen, zoals we die ook bij onze
molen in Hollum hebben, óf door het ‘kaf’ te laten
verwaaien. Dit gebeurde door het product uit een
rieten wan op de wind op een kleed te laten vallen
waardoor het lichtere kaf verwaaide. Dit is dus
dezelfde wijze waarop het koren van het kaf werd
gescheiden. Om verzekerd te zijn van een goed
basisproduct wordt het mosterdzaad en de Amelander rogge in Friesland
geschoond en gedroogd.
In de culinaire restaurants op Ameland staat Amelander mosterdsoep op het
menu wat van Amelander mosterd gemaakt is. Tevens worden er in zowel de
supermarkten als in onze molen de potjes met mosterd verkocht.
We weten nu waar Abraham de mosterd haalt; op Ameland dus!
Hollum, Douwe de Boer

Uit de oude molendoos
In het maartnummer kon u uitgebreid lezen over de molenroede
van D. de Groot. Dit naar aanleiding van een oud geschrift van zo’n
eeuw geleden dat Willem Roose onder ogen kreeg. Het was Sybren
Boorsma, de timmerman van Wommels , die dit ooit had vast
gelegd voor het nageslacht. Wellicht had hij toen al zo’n vaag
vermoeden dat het met de molens gedaan was, zodat het
vastleggen van destijds voor de vakman normale gegevens later
wel eens nuttig zou kunnen zijn. Aagje Goslinga dook ik de
archieven en kwam met de nodige afbeeldingen zodat we er al met
al een mooi document van kunnen maken met dank aan Willem en
Aagje.

Molenkammen in een oud rad plaatsen
Eerst het rad nazien of het op zijn plaats zit, anders verkijlen. Daarna kammen in
te pas, kappen van de kammen eerst kantig laten. Als de kammen in het rad
zitten de kammen op lengte zagen, een beetje schuin naar binnen. Daarna
middenstreek en buitenstreek en binnenstreek erop. Daarna op de middenstreek,
uit het midden van de kam uitsteeken zodat men weer op dezelfde plaats
uitkomt, precies op hetzelfde punt waar men begint. Is een rad iets uit elkaar
gezet zoodat het niet iederkeer op de middenkam komt en later wel weer meer
op de midden, dan iets schikken op zulke plaatsen. Daarna de kammen
afronden, door de passer op middelpunt kam en dan de volgende daarmede
afschrijven.
Kleine poldermolen, standerrad. Breed buitenwerk 1.05 meter. Men meet
tegenaan de stander, neemt de helft der stander erbij dan heeft men de
middellijn van ’t rad.
Het gat in ’t rad zoo groot te houden dat er aan ieder kant der stander o.g. 2 cm.
ruimte is voor kijlen. Het rad is van 10 cm. zwaar ijperhout uit 4 stukken op de
helft gekeept zoodat het vlak met elkander wordt en zoo met tand in elkander
dat ’t niet uit elkander kan schuiven. Aan de kamkant op ’t rad te spijkeren een
ijperen 5 bij 18 cm. beleg, liefst uit 4 stukken. Aan de andere kant een Green 10

bij 12 cm. kruis bestaande uit 4 armen op de helft gekeept en met tand
wederom in elkander.

Interieur van de oude werkplaats met op de plank een grote verzameling beitels
in allerlei vormen en maten

Dit rib komt op zijn kant op ’t rad. Vanuit het middelpunt van ’t rad draait men
met de cirkeltrekker op latje de middellijn der kam, of gat op ’t rad evenzoo de
beide buitenlijnen der gaten. Dit doet men aan weerzijden van ’t rad aan de
armkofkant waar ’t kruis op zit zijn de gaten natuurlijk kleiner daar de kammen
aan weerzijden verloopen. Op de
middellijn verdeelt men zuiver de
gaten, maakt een latje ter groote der
gaten aan ieder kant en zet zoo de
wijdte der gaten op ’t rad. Nadat men
de gaten in ’t rad heeft en de kammen
hierin te pas gemaakt trekt met
dezelfde middelcirkel op ’t rad de
middellijn op de kammen nadat
deezen eerst even lang en ter
voldoende scheefte zijn afgezaagd.
De voorkant der kam of eigentlijk die
welke ‘t werk doet komt haaks in ’t rad
alleen de achterkant en de beide
zijden der kam verloopen. Men trekt
met de cirkeltrekker ook wederom
twee buitenlijnen op de kammen opdat
allen even breed worden. Oplangs de
middelcirkel steekt men weder rond
met dezelfde steekpasser der gaten
opdat dit weder zuiver uitkomt. Zoekt
dan de kam of voorkant welke het
Ladenkast voor onderdelen

Interieur van de schuur van de molenmaker/timmerman

krapst is en draait zoo om de ander de voorkant of buitenkant kam rond en de
achterk kam aan de buitenkant evenzoo na vooraf de krapste te hebben gezocht
draait nog een cirkel op de kammen ongeveer een ½ cm. meer naar de
buitenkant en draait de achterk kam zoo
rond met de passerwijdte welke men tot
den voorkant kam en met die welke men
tot de achterk kam aan de buitenk heeft
gebruikt. Dit doet men omdat de cirkel aan
de binnenk kam kleiner is dan die der
buitenk kam en dus de tussenruimte der
kammen aan de binnenkant anders veel
kleiner zou worden. Daar men meestal de
posten hout niet breed genoeg kan krijgen
moet men ’t gat in ’t rad meestal aanvullen
met vullingstukken van ijperen dito hout.
Om ’t rad vast te kijlen om de stander
gebruikt men als ’t beste green kijlen daar
eikene te glad zijn, deze kijlen worden van
weerskanten aangeslagen en mogen niet
tegen elkaar aan kunnen komen. De armen
worden o.g. 1 cm. uit ’t rad weggelaten.
Om ’t rad zuiver draaibaar te krijgen neemt
men een zeker punt aan en draait dan ½
keer rond om te zien of ’t rad op 4 punten
tegen over elkaar der goed gelijk bij ’t punt
komen hetgeen men met verkijlen moet
krijgen.

(met dank aan Henk Kuipers voor het uittypen
van de tekst)

Opbrengst actie Help molen Windlust uit de brand
Op zaterdag 16 juni is de opbrengst van de actie ‘Help molen Windlust uit
de brand! aangeboden aan de eigenaar en molenaars van de recent
afgebrande molen in Burum. De actie is spontaan gestart door Ruud Bax,
molenaar van de Heerlijkheid te Hoogmade, en werd overgenomen door
vele molenaars in het land. Vereniging De Hollandsche Molen heeft de
actie ondersteund met posters, een website en het beschikbaar stellen
van een rekeningnummer. De opbrengst van de inzamel actie bedroeg
maar liefst € 10.000,-.
Nadat op zondag 8 april 2012 molen Windlust in Burum (Fr) in vlammen
opging, kregen eigenaar Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland
en de vier molenaars steunbetuigingen van vele kanten. Ruud Bax,
molenaar in Hoogmade, startte vrijwel onmiddellijk de actie 'Help molen
Windlust uit de brand'. Aan deze actie hebben ruim honderd molens
meegewerkt door op Nationale Molendag geld in te zamelen voor het
herstel van de molen. Zij riepen tijdens de Nationale Molendag op 12 en
13 mei hun bezoekers op om bij te dragen aan de wederopbouw van de
Windlust. Deze bijdrage konden de bezoekers in de zogenaamde molenpot
op de molen stoppen.
De opbrengst van deze actie werd op zaterdag 16 juni om 12:00 uur
symbolisch overhandigd aan de eigenaar en molenaars, op de plaats waar
molen Windlust gestaan heeft en weer opgebouwd zal worden. Behalve
Ruud Bax, niet alleen initiator maar ook enthousiast promotor van de
actie, waren ook Johan Ottevanger, medeorganisator en Ingeborg
Pouwels, namens De Hollandsche Molen, aanwezig.
De molenpot voor herstel heeft daarnaast een flinke injectie gekregen van
Inmarset, het bedrijf achter de befaamde Burumer schotels. Zij doneerde
€ 8000,- voor de herbouw van de afgebrande molen Windlust.

De reus van de Kloosterpolder

Naar aanleiding van het schrijven van Almar Wildschut Utskoat no. 146 het
volgende. In mei 2002 hebben Jan Bergstra en ik een bezoek gebracht aan
gemaal Zwarte Haan en gesproken met Wouter Wieling, machinist van het
gemaal. De heer Wieling vertelde ons toen dat het lierwerk van de grote
windmotor van de Kloosterpolder inderdaad bij gemaal Zwarte Haan staat.
In die tijd was ik bezig informatie te verzamelen voor een artikel in de Utskoat
over windmotoren. (zie De Utskoat no.106 van juni 2002)
Via Omrop Fryslân kwam ik na de uitzending in contact met de heer Wieling en
de kinderen van de laatste molenaar Keimpe Kooistra.
Ook zij reageerden op de radio uitzending van Omrop Fryslân. Ik heb toen een
afspraak met deze mensen kunnen maken
voor een bezoek en werd door deze familie
zeer gastvrij ontvangen en zij konden mij
veel over de windmotor vertellen.
Een dochter van de heer Kooistra heeft mij
toen foto`s in bruikleen gegeven voor
publicatie.
Op de foto de heer Kooistra aan de lier van
de ”Reus van de Kloosterpolder”
Terwijl ik naar de datums keek viel mij op
dat na 10 jaar deze grote molen nog steeds
in de belangstelling staat. Nogmaals, zonde
dat deze reus onder de slopershamer ten
prooi is gevallen.
Hans de Vries, Snits, juni 2012

Meer verhalen: “De huilende molenaar”.
Op aanraden van molenaar Frans Venema las ik in mijn vakantie het
boek De huilende molenaar (Ulvova mylläri) van de Fin Arto
Paasilinna. Blijkt daar een zeer geliefd schrijver te zijn. Het is een
prachtig verhaal over de menselijke neiging om al wat niet aan de
norm voldoet wreed te onderdrukken. Een klassiek thema dus in de
stijl van een avonturenverhaal, en legende, een sprookje, met humor
en lichtheid. Te verkrijgen via de Openbare Bibliotheek. Het boek blijkt
ook verfilmd en vermusicaliseerd, alleen in het Fins.
In een dorp in het noorden van Finland komt een reus van een man wonen. Waar
hij vandaan komt? Gunnar Huttunen, zoals hij heet, knapt de oude vervallen
watermolen bij de stroomversnelling Suukoski op en brengt hem weer in bedrijf,
eerst de schaafbank, dan ook als zaag- en graanmolen. Het dorp in blij met deze
nieuwe inwoner. Op zijn advertentie voor schaafwerk komen veel reactie en
weldra worden alle schuren in het dorp overkapt met dakspanen uit zijn molen.
Ook al zegt hij niet veel, hij is vriendelijk, behulpzaam en werkt hard. Vaak is hij
vreselijk vrolijk, maakt grapjes en laat de kootjes van zijn vingers knappen. Hij
vertelt dan grootse verhalen en slaat de boeren vrolijk op hun schouders. Maar
dan blijkt hij ook een zonderlinge gewoonte te hebben: soms vervalt hij tot
somberheid, wordt zijn blik ernstig en voel je hoe zijn ogen branden. En dan huilt
hij ‘s nachts als een wolf waarbij hij zijn snuit opheft en zo hartverscheurend
jankt dat de mensen angstig dicht bij elkaar kruipen.
Voor de dorpelingen is dit reden genoeg hem uit te stoten. En daarom willen ze
hem hoe dan ook gek verklaard hebben en deze hardnekkigheid heeft
verschrikkelijke gevolgen. Wij wensen jullie ook veel leesplezier.
Geurt van de Weg en Frans Venema
PS. Voor de liefhebber hebben we een boek op de molenplank staan.
Info bij de redactie.

Aangeboden:
Bicker Caarten – De molen in het volksleven
Warnaars - Molens en klederdrachten (een boek met aquarel plakplaatjes )
Roelof Sieben – De Jonge Johanna (korenmolenroman uit Drenthe)
Schilstra – Schermerland (over mensen en molens in dit drooggemaakte meer)
Husslage – Windmolens (over alle molensoorten en hun werking)
H.A. Visser – Zwaaiende Wieken ( over geschiedenis en techniek molenbedrijf)
Blom – De Tjasker (zeldzame monografie over dit bijzondere molentje)
P. Boorsma – Oud Zaansch Molenleven ( antiquarisch boek vol Zaanse
molenverhalen uit de oude doos)
De provinciale molenboeken:
Friese Molens
Fries Molenboek
Molens van Friesland
Dit is een beperkte gedeelte van wat er op de site www.utskoat.nl te vinden is.
Daar vindt u ook aanvullende informatie over de boeken. Uiteraard kunt u bij ons
ook informatie inwinnen.
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