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23 maart

busexcursie wordt gehouden naar de Veluwe.

30 maart

Friese molenaarsdag wordt gehouden van 10 tot 16 uur

5 april

Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders

Bij de foto’s op de cover:
Voorop: Op de Friese Molendag fotografeerden we de molen van Achlum in vol
ornaat. Jammer dat er niet genoeg wind stond om te kunnen malen.
Achterop: Een winterse impressie van de Genezareth Kleasterpoldermûne waar
gesmeerd wordt met reuzel van kloostervarkens uit Limburg. Hoe dat zit leest u
verderop in dit nummer. (foto Theo Zwerver)

Van de redactie
Voor u ligt het 148e nummer van De Utskoat met daarin weer veel molennieuws.
Ik kan me nog herinneren dat mij bij het opstarten van het blad de vraag werd
gesteld “of we wel vier keer per jaar zoveel te vertellen hebben dat er een heel
blaadje mee gevuld kon worden”. Vanaf september 1976 verscheen ons
molenkwartaalblad onder de naam "De Utskoat". Inmiddels hebben we 148
nummers het licht laten zien, een kleine 6000 pagina's gevuld met
molenwetenswaardigheden en nog steeds “blazen we het molennieuws
blijmoedig op de lezers in”, zoals De Beer het destijds dichtend omschreef in zijn
advies ons blad de naam De Utskoat te geven. Met elkaar vormen de nummers
de rijke geschiedenis van wat de lezers bindt: de strijd voor het behoud van en
de informatie over molens in Fryslân in een zo breed mogelijke context. Toch zijn
er ook zorgen. O.a. over de aanwas van jong molenaarstalent, de verhoging van
de AOW-leeftijd met de gevolgen voor de inzet van vrijwilligers en over de
gevolgen van nieuw beleid inzake molenbehoud. We zien dat laatste bijvoorbeeld
terug in de strijd voor behoud van een incomplete molen versus completering tot
volwaardige, maalvaardige poldermolen op de Ulesprong bij Tijnje.
Laten we hopen dat 2013 ons in deze veel goed nieuws mag brengen.
Gerben D. Wijnja

Efkes byprate troch
“De Fryske Mole
Instandhoudingsregeling 2013
Per 1 januari treedt de nieuwe subsidieregeling in werking. De regeling bestaat
uit het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013)
en de daarop gebaseerde Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).
Begin oktober is de nieuwe regeling voor instandhoudingssubsidies door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gepubliceerd, de 'Subsidieregeling
instandhouding monumenten' (SIM 2013). Deze regeling komt in de plaats van
de BRIM 2011.
Voor moleneigenaren verandert er vergeleken met andere
monumenteneigenaren niet veel. Voor laatstgenoemde groep wordt de subsidie
voortaan gebaseerd op de herbouwwaarde van het monument. Voor
monumenten met een herbouwwaarde tot € 200.000,- is geen Brim subsidie
meer mogelijk. Voor monumenten met een herbouwwaarde van €1.000.000,- is
de maximale subsidie €15.000,- over een periode van 6 jaren. Dit staat los van
de onderhoudsbehoefte die hoger kan zijn, maar de regeling gaat uit van sober
en doelmatig onderhoud.
Voor molens geldt gelukkig geen herbouwwaarde. Er is namelijk gebleken dat
deze groep van rijksmonumenten meer onderhoud vraagt dan andere
monumenten. Eigenaren van molens kunnen een subsidie krijgen voor maximaal
€ 60.000 aan instandhoudingskosten over een periode van 6 jaren. Het
subsidiepercentage daalt in de nieuwe regeling naar 50% voor alle monumenten,
waardoor de subsidie per molen maximaal € 30.000,- blijft. In de nieuwe
regeling zullen alle eigenaren van monumenten een groter eigen aandeel moeten
ophoesten en dat is in de huidige tijd nog een lastige opgave.

Stimuleringsregeling monumenten 2012 (van provincie Fryslân)
Van de subsidieregeling “stimuleringsregeling monumenten 2012” van provincie
Fryslân wordt goed gebruik gemaakt. De subsidieaanvragen voor restauratie van
rijksmonumenten en onderhoud aan molens konden vanaf 3 september tot en
met 8 oktober 2012 worden ingediend. Voor het onderdeel restauratie
rijksmonumenten zijn 46 aanvragen ingediend waaronder zeven molens. In de
categorie onderhoud molens zijn 47 aanvragen ingediend. Door deze grote
hoeveelheid aanvragen is het beschikbare budget niet toereikend en heeft er een
loting plaatsgevonden om een volgorde te bepalen voor de verdeling van de
beschikbare middelen. De beschikkingen zullen hoogstwaarschijnlijk eind
november worden afgegeven. De lotingslijst en de regeling zijn te vinden op

www.fryslan.nl/erfgoed. Op deze lijsten zult u geen molens van stichting De
Fryske Mole tegenkomen. Zoals in de vorige Utskoat al was vermeld, is voor onze
stichting een apart budget gereserveerd voor restauratie. De Fryske Mole heeft
twee aanvragen ingediend.
Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud
Op 1 januari 2013 wordt de BRIM 2013 van kracht. Vanaf deze datum verliezen
alle aangewezen Organisaties voor Monumentenbehoud (AOM’s) hun status.
Vanaf 2013 kunnen organisaties worden aangewezen als POM (Professionele
Organisatie voor Monumentenbehoud). De Fryske Mole zal in januari 2013 een
verzoek tot aanwijzing POM indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Om aangewezen te worden tot POM moet de organisatie aan diverse
eisen voldoen. Zo moet je minimaal 20 monumenten in eigendom hebben
waarvan minimaal de helft in goede staat moet zijn. Maar ook moet de
doelstelling van de organisatie het in stand houden van monumenten zijn en
moet er voldoende deskundigheid aanwezig zijn. Naast deze eisen zijn er nog
enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. De gehele regeling en uitleg over
POM’s is te vinden op www.cultureelerfgoed.nl. Eén van de voordelen van een
POM ten opzichte van een particulier of stichting is dat met de subsidie kan
worden geschoven tussen de verschillende monumenten. Dit is voor ons, als
stichting met 42 monumenten, belangrijk. Mocht De Fryske Mole niet worden
aangewezen als POM, dan blijft de huidige status AMO van kracht gedurende de
Brim periode 2013 – 2018, aangezien er een beschikking is afgegeven aan De
Fryske Mole als AOM. De Fryske Mole gaat er wel vanuit dat zij wordt
aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud. (door
Gerard van Dijk)

Extreem waterbezwaar op 31 augustus
“Vanmorgen is de Stichting Molens in Menaldumadeel benaderd door Wetterskip
Fryslân voor het wegmalen van het vele water uit de Zuid-Oosterpolder bij
Menaldum. Vanaf twaalf uur staat de molen op windkracht het Wetterskip bij om
het extreme waterbezwaar weg te werken. Tot het vanavond donker wordt zal de
molen blijven draaien mits er genoeg wind zal zijn. Tot nu toe is er reeds 20
centimeter verlaging van het hoge peil bereikt, de bedoeling is om terug te gaan
naar -90 NAP, waarvoor nog 30 cm is te gaan. Indien nodig zal de molen
daarvoor ook morgen nog in werking zijn.”
Aldus Stef Mensinga in een mailberichtje aan de redactie. Ook diverse
poldermolens van De Fryske Mole waren door deze extreme wateroverlast van de
partij om mee te helpen het overtollige water weg te malen. Op de molen van
Hantum heeft molenaar Oane Visser zelfs ’s nachts door gemalen zoals dat in
vroeger tijden heel normaal was. (GDW)

Verslag najaarsvergadering
Gild Fryske Mounders
In het welkomstwoord van voorzitter Frits Bloem memoreert deze dat er
drie kandidaten geslaagd zijn voor het molenaarsexamen. Hij heet
Monte Hallema hartelijk welkom die na de pauze een inleiding zal geven
over de waterbeheersing op de Friese boezem.

E

r zijn diverse afmeldingen binnen gekomen waaronder die van Gerben
Wijnja, die door huislijke omstandigheden verhinderd is. Uit de stilte in de
zaal blijkt veel medeleven met de familie Wijnja. Gerben vraagt in zijn mail
aandacht voor de plannen met de molenromp in Ulesprong. Het bestuur van het
Gild is van mening dat zij als primaire taak heeft het zorgdragen voor opleiden
van molenaars en wil in deze geen mening uitdragen. Johannes Kooistra heeft in
een mail laten weten dat hij vindt dat bij publicaties van de hand van Frank
Terpstra een ondertekening als voorzitter van het Gild veronderstelt dat het Gild
het geschrevene onderschrijft. Gebleken is dat het hier gaat om een misverstand
en dat de toevoeging van de functie buiten Frank Terpstra om is vermeld en in
feite achterhaald is.
Vermeld wordt dat er op de dinsdagavonden 4 en 11 juni avondexcursies zullen
worden gehouden. De voorjaarsvergadering van het Gild zou 29 maart (statutair)
gehouden moeten worden. In verband met Goede Vrijdag wordt dit gewijzigd in
5 april 2013.
Martin de Jong meldt dat 8 september de Fryske Mûnedei gehouden zal worden
en vraagt alle deelnames door molens zoveel mogelijk via de website te melden
opdat de berichtgeving over deelnemende molens zo volledig mogelijk kan zijn.
Overigens heeft de werkgroep Fryske Mûnedei behoefte aan nieuwe
bestuursleden. Verder wordt 25 november, molendag SW-Fryslân, en 30 maart,
Friese Molenaarsdag in NW-Fryslan gememoreerd. Voor het laatste worden 6
molens in de route opgenomen. Er wordt uitgelegd waarom afgeweken wordt van
het gebruikelijke aantal van 4 (a5).
Na de ingekomen stukken (geen) worden de notulen behandeld.
Na een vraag over het gebruik van de leskistjes blijkt dat er nagenoeg van de
zijde van de scholen geen reactie komt. Naar voren wordt gebracht dat op de
Froskepôle een combinatie van natuur- onderricht met een molenbezoek aldaar
wel vruchten afwerpt.
Financiën geeft met betrekking tot de begroting 2013 geen aanleiding tot vragen
of opmerkingen. Uit de begroting blijkt dat het ledenaantal stijgt. Gevraagd
wordt bij schadegevallen de meldingen zoveel mogelijk vergezeld te laten gaan
van foto’s.
Ruurd Jakob (coördinator opleidingen) meldt dat de aanvraag van Jan Looijenga
om leermeester bij het Gild te mogen worden positief is benaderd en dat hij
inmiddels leermeester bij het Gild is. Er worden (na opschoning van het bestand)

nog 30 leerlingen opgeleid voor molenaar.
Er zullen lesbrieven gemaakt worden voor de spinnekop, de tjasker en de
boerenmuonts. Dit werk zal door Jan Hofstra uitgevoerd worden. Ook de Friese
benamingen komen hier in te staan. De uitreiking van de diploma’s aan
geslaagden wordt met vermelding van diverse wetenswaardigheden gedaan. De
geslaagden zijn:
Wil Hibma, bij leermeester Durk Piersma op de Skalsumer Mole
Jacob Bijlstra, bij leermeester Johan Nooi op de Hoop te Stien
Allard Ketelaar, bij leermeester Jaap Tiedema op de Nylannermole te Workum
Zij ontvangen de felicitaties ondersteund met applaus.

Onder bestuursverkiezingen wordt Albert Wester voor de tweede termijn
benoemd. Bij de rondvraag meldt Jaap Tiedema dat de busexcursie op 23 maart
wordt gehouden naar de Veluwe. Jan Coppens stelt voor “veiligheid” in een
wettelijk verplichtend kader toegelicht door een jurist als onderwerp voor een
volgende vergadering. Martin de Jong complimenteert de Friese molenaars voor
het medeleven dat zij hebben getoond n.a.v. de dood van zijn 3 jarige neefje.
Die kwam noodlottig om het leven op de molen van Radewijk (Ov.).
Na de pauze geeft Monte Hallema een uitgebreide uitleg over allerlei zaken, de
waterbeheersing in Fryslân betreffend. De vergadering laat haar waardering
blijken door een warm applaus en een presentje voor de spreker.
Tekst: Jan J. Poorte

Foto: Ruurd Jakob Nauta

Excursie GFM 2013 naar de Veluwe
In 2013 zal op zaterdag 23
maart de GFM excursie weer
plaatsvinden. Dit keer reizen
we richting de Veluwe, waar
we een vijftal molens zullen
gaan bezoeken. Het belooft
wederom
een
gevarieerd
programma te worden. Een
aantal korenmolens en een
oliemolen
staan
op
het
programma.
Naast
deze
verscheidenheid aan functies,
zullen we ook de nodige
verschillende typen molens
bezoeken: een ronde stenen
stellingmolen,
een
standerdmolen
en
twee
achtkante stellingmolens staan
op het programma.



De eerste molen, welke we gaan bezoeken is de Nieuwe molen te
Veenendaal. Deze stenen stellingmolen werd gebouwd in 1911. Dit jaartal
siert de molen aan de bovenzijde in de romp. Hans de Kroon is de vrijwillig
molenaar, die ook nog wekelijks voor de bakker maalt. Na Veenendaal
gaan we naar de standerdmolen in Doesburgerbuurt, nabij Ede. Deze
molen is gebouwd in het begin van de 17e eeuw. Het is een gesloten
standerdmolen, waarvan het dak van de onderbouw met riet gedekt is.
Uniek detail aan de aandrijving van de achtermolen is, dat die met de
staarten van de kammen uit het bovenwiel wordt aangedreven. Wat de
verdere interessante details van deze oude standerdmolen zijn, kunt u op
23 maart zelf verder ontdekken. De derde molen waar wij naartoe reizen
is de korenmolen te Walderveen (foto). Dit achtkant zou Fries kunnen zijn,
maar het zou ook uit de Zaanstreek afkomstig kunnen zijn. Misschien dat
één van onze excursiegangers uitsluitsel kan bieden? Het achtkant is na de
verwoestende brand in 1912 van elders overgekomen. Vermoed wordt dat
het van een pelmolen of een houtzaagmolen afkomstig is. Dat moeten wij
toch kunnen ontdekken? De laatste molen waar wij naartoe gaan is
oliemolen De Passiebloem. De enige oliemolen buiten de Zaanstreek,
welke uitsluitend is ingericht als oliemolen. De molen is nog iedere
zaterdag in bedrijf, een unieke molen in Nederland! De vijfde molen welke
we gaan bezoeken is nog niet helemaal duidelijk, dit zal in de komende
Utskoat bekend worden. U kunt u 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 0628930890
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 2005-2012, 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

Winterse molensymfonie

Besturen
en redactie
wensen u
een in alle opzichten
goed draaiend 2013
Foto van het winterse weidelandschap tussen Burgwerd en Witmarsum met
de spinnekop de Hiemertermole en de muonts Pankoekstermole

Friese Molendag met weinig wind
Maar het prachtige weer vergoedde heel veel. We hebben diverse molens in de
omgeving zien draaien, maar malen was er eigenlijk niet bij. In verband met
omstandigheden waren we slechts in staat één molen echt te bezoeken en de
Achlumer Mole stond al geruime tijd op ons wensenlijstje om die in bedrijf te
aanschouwen.
Bij aankomst werd al meteen duidelijk waarom men hier zo vreselijk trots is op
de herstelde poldermolen die jarenlang een tanend bestaan leidde als
onopvallende romp. Ooit was de molen eigendom van de bekende
buitenlandcorrespondent Haye Thomas, maar De Fryske Mole kreeg de romp in
eigendom. En daar was een droomwens van Thomas als “opdracht” bij verstrekt:
“De molen moet weer kunnen malen”. En dat is onze molenstichting gelukt tot
grote vreugde van vrijwillig molenaar Cees Foppele die ons enthousiast schreef:
“Bovendien kon ondanks het weinige bezoek de "oude dame" haar rol als
fotomodel met verve waarmaken.”

Daarmee doelt hij op de foto voorop de cover van dit nummer. De molen is weer
een toonbeeld van landschappelijke schoonheid maar doet tevens nuttig werk bij
onvoorziene grote wateroverlast. Cees is enorm trots op het resultaat en steekt
dat ook niet onder stoelen of banken. Hij maalde er eind augustus nog vele
centimeters van het hoge polderpeil af en kreeg daarvoor volop complimenten
van het waterschap. Hij geniet zienderogen en onderhoudt de molen en het
huisje bovendien met liefde. De familie Thomas
is hiermee zeer ingenomen: een droom is
werkelijkheid geworden. Alleen is het jammer
dat Haye als grote voorvechter van het herstel
dit niet meer heeft mogen meemaken.
Gerben D. Wijnja

Molendag: Cees Foppele (rechts) en enkele bezoekers

Restauraasje poldermûne
Victor yn Wânswert

De mûne Victor, steand oan de súdkant fan it doarp Wânswert, is
boud yn 1867. De ûntwerper en bouwer wie mûnemakker G. van
Wieren út Jannum. Van Wieren hat mear mûnen boud, lykas de
Grutte Mûne yn Broeksterwâld, de Hantumer Mûne yn Hantum, De
Zwaluw yn Burdaard en de Beabuorster Mole yn Tsjerkwert. De
Victor naam yn 1867 de bemealling oer fan 6 lytse mûntsjes en 3
pealtsjaskers.

In de mistige ochtenduren is het al een drukte van belang in het veld bij de poldermolen
van het dorp Wanswert. Jan Boersma was erbij en verzorgde de tekst met foto’s. Links
zien we het scheef gezakte “herntsje” met voor de stoere kerk de onderbouw van de
molen die voor € 335.000,- werd opgeknapt. Achter de kraanwagen is duidelijk het
achtkante molenlijf zichtbaar.

Der stiet by de mûne in stiennen hok dêr’t de mûnder yn skûlje koe en dêr’t in
kachel yn stookt wurde koe. Om 1960 hinne is in Lister dieselmotor yn de mûne
set om ek mealle te kinnen as der te min wyn wie.

De stifting De Fryske Mole is yn 1975 eigener
wurden. Twa jier letter is in restauraasje útfierd.
In pear jier lyn wie dúdlik dat der wer yngripende
maatregels nedich wienen om de mûne yn stân en
yn bedriuw te hâlden. It grutste brek wie wol dat
de ûnderbou oan de eastkant fersakke troch
oantaasting fan de houten peallen fan de
fundearing. Ek it hok by de mûne, dêr’t gjin
peallen ûnder sitte, is flink fersakke: it stiet no
hielendal bryk.
It buro Van Reeuwijk Bouwmeester hat yn 2010
in plan mei bestek makke foar in nije
restauraasje. Doe’t de finansiering dêrfan
fersekere wie, is it wurk oanbestege. De leechste
ynskriuwer, boubedriuw Kolthof yn Stiens, is
begjin 2012 mei it wurk útein set. Dat wurk hâlde û.o yn:
-

in nije fundearing fan 46 betonpeallen oanbringe (42 ûnder de mûne en 4
ûnder it hok; om skea oan it hok foar te kommen is it net rjocht set)
in nije skroefbak meitsje (steiler as de âlde omdat it polderpeil ferlege is)
ferlinging fan de gongen fan de skroef mei 40 sm

- nij reid op it achtkant en de kap
- revyzje fan de dieselmotor
- de roeden opmeitsje
It wurk wurdt útfierd ûnder lieding fan mûnemakker Kees de Groot. Op 18 april
hat in kraan it sturtwurk en de roeden ôfnommen, de kap en it achtkant yn it lân
neist de mûne delset en de motor mei de fertragingskast út de mûne takele. Dat
makke it mooglik om dêrnei tagelyk op ferskate plakken oan de ûnderdielen te
wurkjen.
Op 11 en 12 oktober waard de mûne wer yn inoar set. Op de earste dei wie der
in protte publyk en ek de media wienen goed fertsjintwurdige. De sinne skynde
de hiele dei en it takelwurk levere moaie plaatsjes op. Dochs siet it wat tsjin.
Neidat de kraan de dieselmotor wer yn de mûne set hie, wie it achtkant oan bar.
Doe’t dat boppe de fjildmuorren hong, sakke ien steunpoat fan de kraan fuort.
Troch al it reinwetter fan de ôfrûne moannen wie de grûn dêr in part fan syn
draachkrêft kwyt. Der moast in swierdere kraan komme om it achtkant oer te
pakken en te plak te setten. Op de twadde dei moasten de mannen fan Kolthof
mei reinich waar it wurk ôfmeitsje.
De ferwachting is dat de mûne ein novimber wer hielendal klear wêze sil. Dan kin
mûnder Sjerp de Jong wer mealle en learlingen opliede.

By de foto’s

1. Yn de mist by it opkommen fan de sinne
2. De motor en de fertragingskast binne oanfierd
3. De kraan sil it achtkant optille
4. It achtkant is hast wer te plak
5. De twadde kraan komt der oan
6. De twadde kraan (links) nimt it achtkant oer
7. De kap sit der op en de sturt is hast kompleet
Tekst en foto’s: Jan Boersma

Een bijzondere (molen)band
Ze werden onlangs allebei 70 jaar en kennen elkaar al vanaf de lagere school:
Henk Kingma en Jan Wüst. Ze zaten bij elkaar in de schoolbanken en maakten
het de meesters behoorlijk lastig. Ze hadden namelijk meer oog voor het weer
dan voor het schoolbord, de schoolboekjes en de schriften. “Wij waren mooie
nummers,” grapte Jan Wüst onlangs door de telefoon. “We deden in de klas de
molenaars altijd na en dat vond de meester niet zo mooi. Maar wij hielden nu
eenmaal van geintjes,” vervolgde de trotse molenvriend die de restauratie van
“zijn” molen, waarover elders in dit nummer meer, met grote vreugde beleefde.
“We bestudeerden de wolken, letten op de windkracht en windrichting en
beoordeelden op basis daarvan of het goed molenweer was. Ja de molen heeft
ons hele leven al een belangrijke rol gespeeld. Zo was Henk Kingma al in de
jaren 60 betrokken bij de Anjumer molen en het bijzondere duo deed ook als
eerste examen voor het Gild Fryske Mounders op de molen van Witmarsum.
Voorwaar een felicitatie op meerdere vlakken waard!
GDW
Henk en Froukje Kingma-Groeneveld en Jan Wüst tussen de opnieuw
opgetuigde roeden van ‘hun’ Anjumer molen Foto: Popke Timmermans

Friese Molens gesmeerd met Limburgse reuzel

Laatst had ik wat reuzel nodig om mijn molen te smeren en toog derhalve naar
de slager bij mij om de hoek. Toen ik 5 kilo reuzel bij hem bestelde vroeg hij mij
wat ik in hemelsnaam met zoveel reuzel ging doen. Ik legde hem uit dat ik
molenaar ben en molenaars dit gebruiken om het kruiwerk, de hals en de pen
van hun historische molens te smeren. Hij vond het een fantastisch verhaal!
Toen ik een keer later een paar biefstukjes bij hem ging kopen kwam hij ineens
met een opmerkelijk verhaal. Slagerij Sjouke de Graaf uit Leeuwarden is o.a.
gespecialiseerd in LIVAR varkensvlees. LIVAR staat voor Limburgs varken, het
zijn dieren die op een diervriendelijke en maatschappelijk verantwoorde manier
worden gemest met eerste kwaliteit voer. De bijzondere leefwijze levert de beste
kwaliteit vlees op. Het initiatief is genomen door de Abdij van Lilosch in Echt. De
varkens van dit oude ras worden daarom ook wel kloostervarkens genoemd.
Toen de mensen van Livar hoorden dat met hun reuzel molens in Friesland
werden gesmeerd waaronder De Genezareth Kloosterpoldermolen, vonden ze
dat bijzonder genoeg om mij 20 kg te schenken, Gratis en voor niks dus.
Frans de Rond kwam langs en samen met de slager hebben we De Hoop in
Stiens bekeken (zie de foto) en natuurlijk De Genezareth. Hij bood mij de reuzel
aan en wilde graag een paar foto’s voor de website van het bedrijf. Je kunt je
voorstellen dat ik blij en verrast was. Firma LIVAR en Slagerij de Graaf, bedankt!
Theo Zwerver

Molenherstel voor incomplete molen
aan de Ulesprong onzeker
Met onvoorstelbare verbazing heb ik dinsdag 16 oktober kennis genomen van het
feit dat een "Vereniging van molenkunde in Nederland en Vlaanderen" naar de
rechter is gestapt om het herstel van de molenromp aan de Ulesprong bij Tijnje
te keren. De eigenaar heeft subsidie gekregen en wil de molen graag in oude
luister herstellen. Hij was het al zo lang van plan maar nu is er geld! Een
prachtige klus voor de molenmaker en een schitterende verfraaiing van het
landschap hier. Malend vertelt de molen nog beter het verhaal van de oude
veenpolder. Om mij heen hoor ik geluiden van verbazing in de trant van "Hoe
kunnen molenvrienden dat herstel nou niet willen! En dan ook nog naar de
rechter stappen om dit veelbelovende initiatief de grond in te willen boren.
Werkelijk niet te geloven."
Ik hoop dat de rechter zich niet zal laten overtuigen door deze voor de
molenwereld zeer bedreigende gang van zaken. Mocht dat wel zo zijn dan is er
jurisprudentie geschapen voor verdere afkalving van de molenbeleving waarmee
de successtory van rompenrenaissance ten einde zal komen. Dan werkt de
slogan "de gemeenschap krijgt de molen die zij verdient" niet meer. We kennen
gelukkig meerdere geslaagde herstellingen uit het verleden, verwijzend naar het
voorbeeld van molen De Hersteller te Sintjohannesga, waar ik zelf een rol in heb
mogen spelen. En wat staat daar weer wat moois en wat is de molenaar er trots

op en wat geniet de gemeenschap daar van deze levende roots uit de
veenpoldergeschiedenis. Dagelijks zichtbaar voor iedereen. Aan een
nietszeggende romp wordt achteloos voorbij gegaan. Behalve dan door een paar
mensen van molenkunde.

M

et dit schrijven heb ik gereageerd, de publiciteit gezocht, n.a.v. het
nieuws in de LC van 16 oktober over de rechtsgang van “Molenkunde” om
de restauratie van de molen aan de Ulesprong te keren. Sommigen
dachten even dat het De Hollandsche Molen was die hier achter zat, maar al
gauw kwam TIMS Nederland en Vlaanderen in de persoon van woordvoerder
Frank Terpstra op de proppen, namens het molinologische gezelschap dat zich
blijkbaar gaat ontpoppen als een organisatie die molenrompen romp wil laten
blijven. Maar voor alle duidelijkheid dient wel opgemerkt te worden dat hier
volgens het monumentenregister niet sprake is van een molenromp maar van
een incomplete molen en dat is in juridisch opzicht een wereld van verschil: niks
hoeft hierbij een herstel tot volwaardige, maalvaardige molen in de weg te staan.
Blijkbaar moet dit geïnterpreteerd worden als “bijna niks” want een rechtsgang
kan blijkbaar, ook al is dat moreel gezien niet te prefereren.
Even terug in de geschiedenis van het monument
Wanneer de restauratie voltooid is begint de watermolen aan een derde leven.
Ooit stonden er zes stuks op een rij langs de Nieuwe Vaart om de Tijnjepolder,
de polder van het zesde en zevende veendistrict, droog te malen. De molen aan
de Ulesprong is de enige die de tand des tijds heeft doorstaan. Ternauwernood,
want toen in 1911 de anderen al waren afgebroken (zie ook elders de
boekbespreking over de molen van Kisjes) door de komst van het stoomgemaal,
vloog de kap van molen nr. 1 in brand na een blikseminslag. Afgeplat heeft het
molenlichaam sindsdien dienst gedaan als woning. Nu de gemeente met de
nodige vergunningen de weg heeft vrijgemaakt, kan met rijkssubsidie de
veenpoldermolen in oude luister worden hersteld.
De mogelijke wederopstanding is vooral de verdienste van eigenaar Jelle
Kinderman. Na nog een brand in 1969 leek het er even op dat de molen zou
worden afgebroken, maar door tijdige aankoop heeft Kinderman sloop weten te
verijdelen! Wat de originele staat precies inhoudt; daarover verschilden de
deskundigen van het Rijk van mening. Omdat de molen zijn langste geschiedenis
heeft bestaan zonder kap en wieken vinden sommigen dat het huidige silhouet
als uitgangspunt moet dienen. De rijksdienst kon echter niet tot een eensluidend
oordeel komen en stelde, om de discussie te beëindigen, daarop subsidie
beschikbaar voor beide opties. Kinderman besloot in overleg met de gemeente
om voor de meest oorspronkelijke versie te kiezen.
Het gemeentebestuur is in zijn nopjes met het vooruitzicht van de
gerestaureerde watermolen aan de polderdijk. ‘Het is de enig overgeblevene in
zijn soort’, zei burgemeester Francisca Ravestein. De cultuurhistorische parel aan

de Turfroute sluit volgens haar mooi aan bij de andere toeristische trekkers: het
Sudergemaal en It Damshûs, die het verhaal van de veenpolders in het gebied
vertellen.
Hoe verder
Het kan allemaal zo mooi worden. Als de rechter hier maar niet een stokje voor
steekt n.a.v. stappen van TIMS Nederland en Vlaanderen.
In november zijn de molenmakers druk bezig met de restauratie van de romp.
De completering wacht nog op de uitspraak van de rechter. Op donderdag 8
november diende een kort geding inzake het stilleggen van de restauratie van de
romp dat was aangespannen door de tijdelijke huurster. In afwachting van de
uitspraak van de rechter werd het werk stil gelegd. De molenmakers, de voegers
en de rietdekker werden a.h.w. gedwongen het werk neer te leggen. Het weer
leende zich anders prima voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Jammer
dat deze nu geen doorgang konden vinden in afwachting van nadere uitspraken.
Die waren nog niet bekend bij de sluiting van de kopij.
Gerben D. Wijnja

Welke molen is dit? Verderop meer zoeklaatjes voor de donkere dagen.

Opknapbeurt voor Potroeden Anjumer molen
De Anjumer molen ‘De Eendragt’ heeft er een tijdje wat hulpeloos
bijgestaan. Ook vrijwillig molenaars Jan Wüst en Henk Kingma, die zo
trouw iedere week uit respectievelijk Leeuwarden en Groningen naar
Anjum reizen om ‘hun’ koren- en pelmolen te laten draaien en het
Molenmuseum van de stichting ‘De Anjumer Molen’ open te stellen,
liepen wat verloren en met hun handen in de zakken rond...

P

otroeden
De roeden met een lengte van 22 meter werden op maandag 16 januari
2012 uit de as gehaald door bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum en
ontdaan van hek- en houtwerk. Daarna zijn de roeden naar Shipdok Draaisma in
Franeker gebracht waar de geklonken roeden gerestaureerd zijn. De Anjumer
molen bezit namelijk twee originele Potroeden van de gebroeders Pot uit Elshout
aan de Kinderdijk. Helaas zijn de roedenummers niet bekend en ook het jaar
waarin deze geklonken, stalen roeden zijn aangebracht, is onbekend. Dit kan bij
een opknapbeurt in 1905 geweest zijn, maar ook veel later, omdat de
gebroeders Pot hun roeden klonken tussen 1860 en de Tweede Wereldoorlog.
Rond 1920 werd op de binnenroede van de Anjumer molen zelfzwichting

aangebracht; bij die gelegenheid kan de molen ook zijn voorzien van
(tweedehands) Potroeden.
Restauratie
Draaisma in Franeker heeft waar nodig de ijzerplaten en hoekijzers van de
roeden vervangen en vernieuwd, waarna de hele handel gestraald en opnieuw in
de conserveringsmiddelen gezet is. Bij Tjeerd Spijksma Schilderwerken uit
Burdaard zijn de Anjumer roeden daarna geschilderd. Molenbouwer Hiemstra
heeft de roeden weer van oud-Hollands tuig en ophekking voorzien. Bovendien is
ook de stelling grondig aangepakt en is de molen opnieuw geverfd. De kosten
van deze hele restauratie zitten rond de € 45.000 en € 50.000 en zijn voor
rekening van de eigenaar, de stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.
Syline van Anjum hersteld
Op dinsdag 4 september werden de wieken, met een gewicht van zo’n 1800 kilo
per stuk, door kraanmachinist Durk Visser omhoog gehesen. Hier stonden Onno
Klaver, Jacco Dam en Johannes Kooistra klaar om de wieken op hun plaats in de
askop te krijgen. Vele fotografen hebben dit indrukwekkende schouwspel
gadegeslagen en op de camera vastgelegd. De imposante koren- en pelmolen die
uit 1889 stamt, werd in 1971 ook al eens gerestaureerd, maar staat er nu weer
als een plaatje bij waardoor Anjum haar oude en vooral vertrouwde skyline weer
heeft.
Tekst: Warner B. Banga

Foto’s: Foto Karel Jongsma

Ane Dijkstra 40 jaar
molenaar

Op de foto’s van de vorige pagina zien we Penninga’s Molen in Joure in de jaren 70 van
de vorige eeuw toen een groep Jousters en een Sneker de molen na een ingrijpende
restauratie weer in bedrijf bracht. Anne Dijkstra was een van hen, We kiekten de molen
destijds in zomer- en wintertapijt.

Ane Dijkstra uit Scharnegoutum is sinds 1972 actief als vrijwillige
molenaar op molens in de gemeente Skarsterlân. Hij behoort tot
de allereerste groep van vrijwillige molenaars in Friesland. Sinds
1975 is Ane Dijkstra onafgebroken vrijwillig molenaar op
Grevensmolen in Vegelinsoord.
Tijdens zijn militaire diensttijd in de jaren 1950 zag Ane Dijkstra
Grevensmolen bij Vegelinsoord vanuit de trein staan. Deze molen trok
toen al zijn aandacht. In het begin van zijn werkzame leven woonde Ane
met zijn gezin echter een aantal jaren in het westen van het land. Maar
Friesland bleef trekken en hij was blij toen hij een nieuwe baan kon
krijgen bij Douwe Egberts in Joure. Mede door collega’s bij DE werd het

molenaarschap begin jaren 1970 zijn hobby. Ane behoort tot de
oprichtende leden van het Gild Fryske Mounders. Voor deze vereniging is
hij jarenlang leermeester geweest en heeft hij nieuwe vrijwillige
molenaars opgeleid.

De gemeente Skarsterlân, eigenaar van Grevensmolen, heeft als blijk van
waardering voor de decennialange inzet op Grevensmolen op zaterdag 15
september een verrassing voor Ane Dijkstra georganiseerd. Ane, zijn
familie en de collega molenaars was met de nodige vaagheid gevraagd om
13:00 uur op de molen te willen zijn. Toen wethouder Durk Durksz en
medewerker Willem Lanting van de gemeente Skarsterlân bij de molen
arriveerden, werd duidelijk dat het gezelschap met hen mee moest naar
het dorp. Vanuit de dorpskern van Vegelinsoord vaarde het gezelschap op
de historische sleepboot "Meeuw" uit 1914 van de familie Kamminga terug
naar de molen. Bij de molen teruggekomen, was daar door dorpshuis de
Sethage voor catering gezorgd. Wethouder Durksz sprak zijn waardering
uit voor het molenaarschap op Grevensmolen gedurende zo’n lange
periode. Vervolgens overhandigde hij molenaar Dijkstra namens de
gemeente Skarsterlân drie ingelijste foto’s van de molen.
Frank Terpstra

Mûnder Sierkstra (80) meer dan 60 jaar
lang in de ban van de windmolen

Het dorp Witmarsum in vogelvlucht met in de verte de koren- en pelmolen en links
daarvan, verderop langs de vaart, de poldermolen De Vooruitgang

In het vorige nummer berichtten we over de reünie op de molen van
Witmarsum waar mounder Lourens Sierkstra afgelopen zomer 80 jaar
werd. We beloofden toen terug te komen op zijn molenmemoires. Die
ontlenen we aan een reportage die we ooit eens maakten voor het
vakblad De Molenaar.

Jeugdherinneringen van Lourens Sierkstra

“A

ls kind kwam ik al op de molen bij Heimen Stoffels. Wij lieten hier in
de oorlog malen en bakten zelf het brood. Dat graan hadden we
opgescharreld bij het aren zoeken. Die waren na het dorsen op het
land achtergebleven en de boeren stonden dit oogluikend toe. Er waren wel meer
mensen die in die armoedige, nare oorlogstijd hun kostje zo bij elkaar

scharrelden. Voordat ik het naar de molen bracht had mem het al geschoond.
Vanuit een emmer liet ze de korrels voorzichtig in een teil vallen. Dat deed ze als
het aardig waaide, want dan stoof het kaf weg. In de teil bleef de schone tarwe
over en die bracht ik dan weg. Heel wat keren maakte ik het tochtje naar de
molen, op klompen met een zakje tarwe op m’n rug. Wanneer ik op het
molenweggetje kwam was het een prachtig gezicht de molen met z’n
zelfzwichtende wieken te zien draaien. Stoffels wachtte me dan al op bij de deur.
Vanaf de maalzolder had hij het zicht op de weg en in een mum van tijd was hij
beneden bij de bascule om het zaakje te wegen. Dan kwam er een labeltje aan
waarop hij het gewicht en mijn naam schreef. Het stond er stampvol met zakken
en ik had zo mijn twijfels of ik m’n eigen partijtje, dat moeder zo zorgvuldig had
geschoond, terug zou krijgen. Nu weet ik dat Stoffels alles bij elkaar in het kaar
stortte. Het zou anders ook een heel gedoe geweest zijn: de een kwam met vijf
kilo, een ander met tien en ga zo maar door. Een paar dagen later kon ik het
meel ophalen, als er
tenminste wind was. Later
kregen we rantsoenen,
omdat heit in het
graanpakhuis van Algra
en Ypey in Harlingen
werkte.”
Geurt Stoffels, de
molenaar van
Oostendorp
In 1896 was ene Geurt
Stoffels naar Witmarsum
gekomen. De koren- en
pelmolen was te koop
aangeboden en Geurt
wilde zich als knecht
opwerken. In1877 was hij
als twaalfjarig knechtje op
korenmolen De Tijd in
Oostendorp bij Elburg aan
de slag gegaan. Hij leerde
het vak van mulder Aalt
van de Poll, volgens
ingewijden een harde
leermeester die driftig en
veeleisend was. Hij moest
ook maar afwachten
hoeveel salaris hij kreeg.
Wanneer hij ’s avonds na
een lange werkdag

vertrok, zou hij zelfs eerst z’n klompen moeten uitkloppen want daar zou nog
wat meel in kunnen zitten! In een zakboekje noteerde Geurt allerlei
aantekeningen. Zo ook de gebeurtenis die hij z’n hele leven met zich meedroeg:
“Den 10 Juli 1880 sloeg de bliksem in de molen van den heer A.v.d. Poll
waardoor een man doodelijk getroffen wordt.” Zijn dochter Martha vertelde eens:
“Hij stond met een andere knecht in de molen toen het gebeurde. Voor die
knecht liep het droevig af, want hij was op slag dood. Vader werd weggeslingerd
en kwam verderop bij een deur weer bij. Hij had alleen een beschadiging aan het
randje van z’n oor.”
Als Geurt verkering krijgt met Hanne van Tongeren wil hij later kunnen trouwen
met haar. Daarvoor moet hij zelfstandig molenaar worden om haar een goede
toekomst te bieden. Hij slaat de kans om bij de zoon van een freule op de molen
gaan werken af en zo komt dan in 1895 de koren- en pelmolen in Witmarsum te
koop. Met medewerking van zijn baas en de tante van Hanne die als
belangrijkste geldschieter optreedt, vindt de koop plaats. Op 28 december is
Geurt Stoffels eigen molenbaas in het Friese Witmarsum voor de som van 3270
gulden. In het kleine woninkje kreeg het molenaarsechtpaar maar liefst elf
kinderen. Stoffels, gepokt en gemazeld in het vak te Oostendorp, wist een goed
bedrijf op te bouwen. Daarbij was hij, net als z’n vorige baas, een man van
principes. Uit ervaring wist hij hoe vaak het voorkwam dat molenknechten bij het
afleveren van meel op menig adres aan de sterke drank zaten. Op het laatst
waren ze zo dronken dat het molenpaard, gewend aan de vaste ritjes, z’n baasje
los van de leidsels terug bracht op de molen. Maar dat was er bij Stoffels niet bij.
Toen hij weer eens een knecht nodig had, adverteerde hij in De Molenaar met de
opmerking dat deze “vrij van sterken drank” moest zijn.
Tot 1931 hield Geurt de hand aan de maalbak. Z’n zoon Heimen volgde hem als
huurder toen op: de molen bleef het eigendom van de naar Bolsward verhuisde
Geurt.
Zoon Johan weet zich nog te herinneren dat de jongens elke week met een brok
bijenwas langs alle kamen en staven in de molen moesten. Ze voorzagen dan al
krijtend de tandwielen van een harde toplaag waardoor ze minder sleten van het
eindeloos in elkaar grijpen. Natuurlijk stond de molen tijdens die klus stil. Want
als er iets was waar de molenaar een hekel aan had dan was het wel het gevaar
van het bedrijf. Sierkstra weet uit overlevering de oorzaak te vertellen:
“In 1902 had z’n vader het beleefd dat de knecht door de draaiende roede over
het stellinghekje geduwd werd. Ze waren aan het zwichten. Toen het eerste zeil
was geklampt, kwam het tweede. Maar bedoelde Stoffels nou het volgende end
of zou hij de molen een halve slag laten draaien? Het was niet duidelijk
afgesproken blijkbaar, want na het lichten van de vang schoot het volgende end
door met fatale gevolgen. De knecht, Johannes Posthuma-Smid, brak z’n rug,
vond daarbij de dood en werd met een ladder afgevoerd naar huis. Ja, zo deden
ze dat toen.”

Onderduikers in de oorlog
Voorheen werd er, als er een harde wind stond, ook veel gepeld voor de
zuivelfabriek in het dorp. Daar werd de gort verwerkt tot sûpengroattenbrij,
karnemelkse gortepap. Aan dat bedrijfsonderdeel was voor de oorlog echter al
een eind gekomen. De zuivelfabriek kon de gort goedkoper en met meer
bedrijfszekerheid van de fabriek afnemen. Zo kwam het dan ook dat er in de
molen alleen nog gemalen werden en de pelstenen werkeloos op hun plaats
bleven en de schoot- of dústhokken leeg bleven. Daarin hoopte zich tijdens het
pellen altijd alle afval (de dúst of doppen) op, maar nu die ruimte onder de
zolder leeg was, zag de molenaar daarin een uitstekend onderduikhol. Z’n
oomzeggers Geurt en Willem Boonstra, van wie er een nog jaarlijks op de molen
komt, kregen bericht dat ze bij oom Heimen konden onderduiken.
Sierkstra weet het van eigen beleving: “Vanaf de maalzolder hadden ze een
prachtig uitzicht op de molenweg. Wanneer er verdachte Duitsers naderden,
kwamen de luiken open en verstopten ze zich daar net zolang onder totdat de
kust weer veilig was. Het was in die tijd trouwens hartstikke druk op de molen.
Ik herinner me dat je er geen vuist in kon steken. Veel concurrentie had Stoffels
in de directe omgeving ook niet echt. De molen boven, bij de maalbakken en
maalstenen, dat was zijn werkterrein en daar duldde hij geen pottenkijkers. Als
boerenknecht bij Ypey op Harkezijl kwam ik één keer in de week met paard en
wagen op de molen. Altijd met vijf zakken haver. Die maalde Stoffels dan en ik
kreeg meel mee terug. Ik liet het paard zo de molen in lopen, net zover totdat de
kar precies onder de luiluiken stond. Als het waaide takelde Stoffels het vrachtje
meteen naar de steenzolder. Stoffels maalde alleen voor de boeren, veel
kalvermeel en varkensvoer. Zelf heeft hij ook wat koeien gehad en een varkentje
voor de slacht.”
Verbetering, maar het was vechten tegen de bierkaai
Na de oorlog was er ook nog volop werk voor de Witmarsumer korenmolen. Om
mee te kunnen blijven doen, stond Stoffels voor een moeilijke keuze. Wegens
hoge onderhoudskosten wenste hij in 1946 over te gaan op motorkracht. Hout
was duur omdat er vlak na de oorlog moeilijk aan te komen was. De
verkoopwaarde werd geschat op drieduizend gulden. De “van ouds goed beklante
en in volle werking zijnde Windkoren- en Pelmolen met ijzeren roeden en
zelfzwichting, molenaarsbedrijf, molenaarswoning, pakhuis, arbeidershuis, erf en
grond” kwam zelfs te koop op 18 maart 1946, in het dorpscafé van Steensma.
Alleen de “arbeidershuizinge bevattende hok, regenwaterbak, keuken met kelder,
doorloop met twee kastjes, kamer met twee bedsteden en kast en zolder met
grond” werd toen verkocht. De Friese molencommissie was van oordeel dat “de
molen een van de weinige nog overgebleven korenmolens is” en dat daarom
“behoud gewenscht is”. In 1945 had Stoffels de molen nog willen verdekkeren
waarmee een soort stroomlijnneus aan de voorkant van de roeden kwamen in
plaats van windborden. De gemeente Wonseradeel bleef toen in gebreke door
niet te reageren op zijn aanvraag voor verbetering. In 1947, op 16 april, krijgt

hij bezoek van de heren Walther en Baart van de Friese molencommissie. Die
vinden dat er met spoed resultaat bereikt moet worden daar het gaat om het
bestaan van een gezin en …. een mooi dorpsbeeld. “Baart stelt voor het herstel
van den molen met vlagvertoon feestelijk te vieren, als stimulans voor anderen,”
zo lezen we op een aantekenbriefje in de envelop vol documentatie over de
molen. Maar zo ver is het dan nog niet. Eerst neemt Stoffels contact op met Ir.
M. Volkers uit Den Haag. Hij klaagt in z’n brief van 25 augustus 1947 over de
molen die zo zwaar loopt. Hij overweegt over te gaan op de motor en is
benieuwd of de Fokwiek van ir. Fauël wellicht wat voor hem is. Hij krijgt een
positief antwoord terug en leest tot z’n verrassing dat het rendement op de
proefmolen in Delft met 60 procent is toegenomen. Bovendien zijn uit Friesland
al aanvragen in behandeling. Ook zou de fokwiek bij storm – “we krijgen de
storm hier zoo uit zee”- volkomen veilig zijn. Stoffels is overtuigd maar vanwege
de dichte ligging bij zee neemt hij het zekere voor het onzekere en wil de
fokwieken in een smallere uitvoering en met uitneembare borden laten maken.
Het wordt de vierde korenmolen waarop dit verbeterde wieksysteem wordt
aangebracht. Molenmaker Boschma van Zevenhuizen bij Franeker zal het
uitvoeren, maar in mei 1948 zinkt de moed hem in de schoenen. Er is geen hout
voor de dringende reparaties beschikbaar en de Stoffels besluit de Friese
molencommissie maar weer eens te schrijven want “het ziet er naar uit dat wij
daar maar niet op rekenen moeten om dat te krijgen. Zou u hiervoor ook een
gelegenheid weten om aan het benodigde hout te komen als het mogelijk is van
het Rijk. Gaarne bericht van u hoe of wij hier mee moeten omdat de molen
levensgevaarlijk word”. De problemen stapelen zich op. De gemeente, die
volgens de dan geldende bepalingen het benodigde hout zover mogelijk moet
toewijzen, kan uit het eigen quotum geen hout beschikbaar stellen. Er wordt
gevraagd oud hout, afkomstig van molens waarvoor een slooptoestemming is
verleend, te leveren. De molencommissie doet de molenmaker een lijst
toekomen van molens waarvoor een zo’n vergunning is verleend. Het is
inmiddels 21 juni 1948. Dan staken de schriftelijke bronnen even. Maar op 6
februari 1950 laat Stoffels weten dat hij Dijkstra van de Lekkumer Bullemolen bij
Leeuwarden gegevens over de Fokwiek heeft verstrekt en “ik heb hem
geschreven dat hij mij zeer goed voldoet.” Ook treffen we daarbij een rekening
aan voor betaling van het octrooirecht. Op één roede is de fokwiek aangebracht.
“Toch bleef het vechten tegen de bierkaai,”vertelt Sierkstra. “Omstreeks 1956
had Stoffels de molen voorgoed op de vang gezet. Hij legde zich toen helemaal
toe op de handel in kippenvoer. We hadden zelf ook wat kippen en zo kwam ik
opnieuw vaak bij Stoffels. Achter op het molenerf had hij een aantal
kippenhokken getimmerd en die zaten vol, honderden waren het. De eieren
verkocht hij en verder handelde hij ook in die kippen. Toch zag ik wel dat het
met de molen steeds slechter ging. Langzaam maar zeker naderde het moment
om te besluiten de molen toch maar te slopen.”
Door mechanisatie van maalderijen komen steeds meer molens buiten gebruik.
Stoffels wil zijn Onderneming wel verkopen. Alle partijen zijn het er over eens

dat afbraak uit een oogpunt van landschapschoon te betreuren is. Toch dient de
molenaar op 25 januari 1962 een verzoek in om het gevlucht en de bovenbouw
te mogen verwijderen, maar dit is in strijd met de provinciale molenverordening.
Bij storm doet de slechte onderhoudstoestand het ergste vrezen. Uit een oogpunt
van veiligheid voor het molenaarsgezin en het woonhuis moet zo spoedig
mogelijk tot restauratie worden overgegaan, zo meent de molencommissie. De
onzekerheid zou nog tot 1968 duren.
Met vernuft, vakkennis, toewijding en volharding
Sierkstra vertelt: “Toen
kwam de molenaar te
overlijden en besloten de
beide dochters de molen
aan de gemeente te
verkopen.”
Daarmee kwam een eind
aan een slepende kwestie
die uiteindelijk een
positief slotakkoord
beleefde. Molenmaker
Medendorp uit Zuidlaren
kwam eraan te pas en op
dat moment komt
Lourens Sierkstra ook
weer in beeld. Als
medewerker van
Gemeentewerken
Wonseradeel moest hij
helpen bij het afbreken
van de hokken en de
oude stal waarin vroeger
het molenpaard had
gestaan. Ook het riet
moest worden afgevoerd.
Toen het geld op was,
was de molen echter nog
niet klaar.

“En toen hij wegging ben ik blijven hangen en rijpte de gedachte om de molen
weer in bedrijf te stellen. De gemeente had echter in het geheel geen plannen in
die richting. Maar mijn oog viel op een gegeven moment op een artikel in de
krant over de pas gestarte vrijwillige molenaarsopleiding. Met m’n maat Ale
Kuperus reisde ik elke zaterdag naar de Vrouwbuurtstermolen om het vak bij de

Hofkampen onder de knie te krijgen. Ik deed examen in Vriezenveen, bij Kiers op
de Leemansmolen en slaagde. Al gauw kwam ik in contact met bakker Bijlsma
van Elzinga’s Bakkerij in Harlingen. En tot op de dag van vandaag, al 28 jaar
lang, maal ik 500 zak geschoonde tarwe per jaar voor zijn zaak. Het molenbrood
en alle volkoren producten in zijn winkel zijn afkomstig van meel uit mijn molen.”
Het ging in al die jaren niet vanzelf, want er kwam heel wat vernuft, vakkennis,
toewijding en volharding aan te pas om het bedrijf te op te bouwen zoals het nu
is. In 1978 maakte hij samen met molenmaker Sietze Bakker van Bouwbedrijf
Van Zuiden de pellerij, zeverij, waaierkast en luiwerk. Voor dit specifieke pelwerk
stak hij zijn licht op bij de legendarische pelmolenaar Muda in het Groningse Den
Andel en bij de Zaanse pelmolenkenners van De Prinsenhofmolen te Westzaan.
Uiteindelijk was het de Zaanse molendeskundige Evert Smit die hem in contact
bracht met Hans Weerheim. Die leverde het tekenwerk en Lourens kon van start
gaan.
Toch was er iets niet af. Vroeger stond naast de molen het molenaarshuis. Dat
was afgebroken, maar Sierkstra wilde het beeld van weleer zo compleet mogelijk
in oude staat terug brengen. Zo begon hij in 1981 met de bouw van de woning in
oude stijl. Steen voor steen heeft hij het geheel vanuit de fundamenten weer
opgebouwd, een enorme klus die in de spaarzame vrije uurtjes moest worden
geklaard. Twee jaar deed hij erover, maar toen stond er ook wat.
In 1989 kwamen er nieuwe roeden met fokken, voorzien van remkleppen. Die
fokken werden in eigen beheer gemaakt dankzij het tekenwerk van
molendeskundige Jan Hofstra.
Ondertussen verzorgde Lourens op zaterdagen de molenaarscursus en vervulde
enige jaren een bestuursfunctie bij het Gild Fryske Mounders; hij werkte mee aan
de totstandkoming van het provinciale boek Friese Molens, assisteerde collegamolenvrienden bij het helpen scherpen van molenstenen en was naast dit alles
ook nog actief als molenbiotoopwachter en poldermolenaar wanneer hoge
waterstanden in de gemeente het bijspringen van de poldermolens noodzakelijk
maakte. Kortom, een schoolvoorbeeld van vernuft en volharding waar het
bestuur van de gelijknamige molenstichting hem in 2004 een jaarprijs voor
beschikbaar stelde. Tenslotte werd de onderbouw van de molen nog verder
aangekleed met een schuurruimte die herinnert aan de tijd van weleer toen het
rond de molen een grote hokkenboel was. Maar deze laatste uitbreiding is er wel
eentje om door een ringetje te halen en ook nog eens multi-functioneel.
”Het allermooiste van dit alles is dat je op windkracht een mooi product kunt
maken en dat doe je alleen als de stenen goed gescherpt zijn en alles perfect in
balans is. Bij windkracht drie kan ik hier al malen als de vrije wind uit de hoek
tussen zuid en west waait. Dan geniet ik en denk vaak : hoe is het mogelijk……”
Gerben D. Wijnja

,,Kareltje”
Der is yn tsien jier tiid in fjirde fan de boeren opholden mei buorkjen. En
48% fan de boeren is âlder as 55 jier. Ik kaam it koartlyn tsjin yn in
fakblêd. Der sille noch in protte pleatsen in oare bestimming krije.
Lêstendeis wie ik yn sa’n pleats dy’t in oare bestimming krigen hie.

I

t wie eins begûn doe’t de nije eigner, in âld kafébiljert kocht. Hy woe dat in
plak jaan yn de foarein, yn de keamer dy’t eartiids as foarkeamer brûkt
waard. Mar dat slagge net. Sy koene hoe dan ek de draai net krije, dat waard
neat.
No hie er yn de leech golle in wurkplak makke, mei in hege, mar tige geve
souder der boppe. De souder waard wat oprêden, de spinreagen wat fan balken
en it tek reage en doe de souderflier noch skjin oanfage. It biljert yn de âld hea
takel en waard op de souder set.
Fansels moast der biljerten wurde. Gesellich, in gleske bier der by. Neat te
rêden, oan’t der ien krekt efkes oer de foet stapte en fan de souder foel. Lokkich
oan de goeie kant. Hy kaam op de, in pear meter legere búthússouder del en der
mankearde him neat. Mar men hiene it wol yn ‘e gaten, dit koe sa net. As der ien
fan de oare kant fan de souder ôf kwakt, dan leit er op de skuorreed en kin wol
kroandea wêze.
Der waard wat knap sloophout kocht en meielkoar waard der in wand oan de
skuorreedkant spikere. Der wie ien dy kaam mei in pear âlde taffeltsjes oan en in
oar mei plusen kleedsjes.
Mar einliks moast it rûnom ticht en in souder der boppe. Der waard in hiele
búthûssouder kocht fan in pleats dy’t ferboud wurde soe. Sy moasten it der sels
earst noch útslope, mar dat wie gjin beswier. Meielkoar der hinne, gesellich, in
berch hout en it kostte mar in bytsje.
Dêrnei meielkoar oan it opbouwen. Doe’t de trije wanden stiene, kaam de souder
der oer. It wie in pracht. Ek wie der noch genôch hout foar in rojale trep fan
búthúsflier nei heasouder en fan heasouder nei biljertseal.
Fansels moast de seal fierder noch wat oanklaaid wurde. En doe begûn it pas
echt. Elk tôge der wat hinne. It is net te leauwen wêr’t it folk mei oan kaam en
alles krige in plak. En doe kaam Jelle noch mei in komplete bar mei bierkranen
en al.
En no kaam ik dêr. Earst troch it búthús.”Ja dit sil ik nochris oprêde,” sei de
eigner. De kowestallen stiene fol rotsoai. Doe by de trep op nei de búthússouder
dy’t ek noch fol lei mei oerholden timmerhout.
Mar doe’t ik boppe wie en troch de doar stapte, wist ik net wat ik seach.
Ik stapte yn de brúnste kroech fan Fryslân. De rook fan swarte sjek en drank
kaam my temjitte. Oan de stamtafel, mei de plusen kleedsjes, sieten wat manlju
oan in lyts slokje.

Ik waard der fuort by noege, gesellich folk. Myn ferbjustering útsprekkend oer
dizze romte, kaam ien fan de mannen mei it ferhaal oer ,,Kareltje”.
Der wiene by harren Hollanners dy’t in âld leechkommende pleats kocht hiene.
Earst hiene hja trije jier yn in karavan op it hiem wenne. Mar doe’t de boel
ferboud wie koene hja der yn. De foarein ferhierden se en yn it ferboude bûthús
wennen se sels. De skuorre wie besteand bleaun, mei beide hynstestâlen. Yn de
iene stie in hynder en de oare hynstestâl wie it domein fan ,,Kareltje”.
Kareltje wie de baarch. Doe’t ik ris boadskip hie by dy minsken moast ik as âldboer harren Kareltje fansels sjen. Dat wy nei de skuorre, nei de hynstestâl.
Der lei allinne mar in grutte bult strie, fan in baarch wie neat te sjen. Mar doe
begûn de frou te roppen: “Kareltje… Kareltje waar ben je dan , grutte Geert is
hier!!! Kareltje kom dan!!”. En wrychtich, der kaam beweging yn’t strie en
Kareltje kaam foar’t jocht. In moaie grauwe baarch en sa fet as in slak.
Mar fjirtjin dagen letter wie Kareltje dea. No ja ,de feearts der earst noch wol in
kear as fiif by hân, mar dea. No de húshâlding yn triennen. En hoe it no fierder
moast mei Kareltje fregen se de feearts. No, dizze man, in protte begryp foar
harren ferlies fan harren Kareltje,
sei dat der trije mooglikheden
wiene.
1. Je laat een kraan komen,
die graaft een diepe gat op de
rand van het erf en daar komt
Kareltje in. Maar dat mag niet!
2. Je belt Rendac, dat is de
kadaver opruimingsdienst. Die
komt met een grote vrachtauto.
De kleppen boven de bak komen
open, de kraan, die op deze wagen
zit, pakt Kareltje in de grote
grijper, tilt hem heeel…. hoog op….
en laat dan Kareltje van….
heeel…..hoog… in de bak vallen.
3. Laatste mogelijkheid is de
dierencrematie. Een zeer stijlvol
afscheid van Kareltje.
Foar dat lêste ha sy keazen. Mar
de rekken kin wolris per kilo west
ha. Doe’t sy letter wer in baarch
hiene dy’t dea gie, is der in
kraantsje kommen. ,,Kareltje II“
moast it mei minder dwaan, dy leit
op de râne fan’t hiem.
De Fjildman

Molenliteratuur
De molen van Kisjes in Hierden
Een nieuw molenboek met roots in Fryslân
In Tjalleberd stond eens een imponerende reeks molens
op de polderdijk van het vierde en vijfde veendistrict.
Een van die molens heeft de sloopwoede overleefd.
Molen nummer 5 ging in onderdelen met paard en wagen
naar Lemmer en vandaar overzee naar Hierden. Het was
1914 en de molen kreeg een andere bestemming. Voortaan stroomde er geen
veenpolderwater door de útskoat, maar gleed er goudgeel graan door de
schuddegoot tussen de maalstenen om meel te malen. De molen heette De Hoop
maar kreeg in 1919 in de volksmond de naam “Molen van Kisjes” naar de
molenaar met die naam. In 1950 werd de molen wederom afgebroken, weer niet
definitief gesloopt, want er volgde nog eens een reis met als doel wederopbouw
om het graanbedrijf te gerieven. Martin Kessel was de nieuwe eigenaar geworden
en gaf de molen de naam van zijn vrouw Gerarda. Lang is er niet meer mee
gemalen. De concurrentie was moordend. In 1966 kwam hij stil te staan maar hij
bleef een toeristische trekpleister getuige de vele foto’s die vakantiegangers in
Limburg van de molen maakten. Hij is daar tot op de dag van vandaag een
markant monument dat regelmatig z’n wieken laat draaien.
In het boek van Jos Kunne wordt een beeld geschetst van de Hierder molen door
de eeuwen heen en van de opeenvolgende generaties molenaars die er woonden
en werkten. Van begin zeventiende eeuw naar midden twintigste eeuw.
Bovendien is het boekje rijkelijk voorzien van oude foto's en afbeeldingen van
schilderijen en prenten. Op de voorzijde is een negentiende eeuws schilderij
afgebeeld van de molen aan de Molenweg in Hierden. Het telt 64 pagina’s in
omslag en is deels in kleur gedrukt. De auteur beschikt over een vlotte pen van
schrijven, iets wat je van een journalist en stadsdichter ook mag verwachten.
Juist vanwege de Friese roots (woartels desgewenst) kunnen we dit boekje de
liefhebbers aanbevelen. De kosten bedragen € 12,50 excl. verzending. U kunt
hiervoor contact opnemen met De Harderwijk Reeks, Stadsmuseum Harderwijk,
Postbus 61, 3840 AB Harderwijk; tel: 0341-414468 of info@stadsmuseumharderwijk.nl (GDW)

Zaanse verhalen 2012

special over harenmakerij en oliemolens
Dit tiende (molen)boek over de geschiedenis van de
Zaanstreek is meteen een heel bijzondere omdat het
geheel gewijd is aan de firma Klaas Haremaker & Comp. uit
Koog aan de Zaan. In oliemolens werd olie uit
oliehoudende zaden geperst. Dit gebeurde door de zaden in
een rechthoekige mat te doen die vervolgens in een door
de molen aangedreven pers onder grote druk werd fijn
geperst. De olie druppelde daardoor uit de zaden in een
bak onder de pers. De persmatten werden gevlochten van

haren van de staarten van koeien of paarden. Vandaar dat de werkplaats waar
dit plaats vond een `harenmakerij´ werd genoemd. De precieze werkwijze werd
overigens door de harenmakers angstvallig geheim gehouden. De laatste
harenmaker heeft het procédé mee in zijn graf genomen. De Zaanse
harenmakerij leverde de noodzakelijke haren aan vrijwel alle Zaanse oliemolens
maar ook in de rest van Nederland waaronder in Friesland waren de haren een
geliefd product. De zogenaamde voor- en naslagharen waren een namelijk
onmisbaar attribuut bij het slaan van olie in de molens. De firma Haremaker was
daarin een uniek bedrijf dat een ongelooflijke vakkennis in huis had om deze
haren te maken. Het bedrijfsgeheim was zo bijzonder dat zelfs de knechten niet
tot in details wisten hoe de haren vervaardigd moesten worden!
Vanaf 1671 is de administratie bewaard gebleven en onlangs doken er nog
nieuwe administratieve gegevens op waaronder zo’n 600 brieven met
handelscorrespondentie uit de 19e eeuw.
Ron Couwenhoven heeft het archief doorgespit en de laatste aanwinsten daarbij
gebruikt om een volledig overzicht van dit bijzondere bedrijf in boekvorm te
gieten. Het telt 176 pagina’s en is voorzien van diverse foto’s waarvan vele in
kleur. Achterin zijn de nodige indexen opgenomen zodat het terugvinden van een
bepaalde molen, een bepaald bedrijf of persoon vergemakkelijkt wordt.
Het boek is een uitgave van Stichting Archief Ron Couwenhoven, Flevomeer 34,
1509 GP Zaandam. Het kost € 18,50 incl. verzendkosten. Na overmaking van dat
bedrag op bankrek.nr. 4114.70.078 t.n.v. stichting Archief Couwenhoven
Zaandam o.v.v. Zaanse Verhalen 2012. (GDW)

Gjalt de Groot op ‘e nij op ‘e tekst
yn “It lêste aai”

In het nieuwste boek van Gjalt de Groot worden opnieuw veel herinneringen
opgehaald waarbij het aaisykjen een belangrijke rol speelt. Als geen ander weet
hij de sfeer van het veld te combineren met de passie voor de weidevogels. Maar
ook het boerenwerk op een grote varkenshouderij in het noorden van de

provincie hoort bij zijn leven en dat loopt bepaald niet op rolletjes. Wat een
zorgen en dan met name “prakkesaasjes en jildpine” die je door andermans
zaken worden aangedaan. Gjalt gaat er diep op in, deelt zijn ellende met de lezer
op een zeer lezenswaardige manier. Je wordt meegezogen in de kommervolle
tijden waarmee de boer en zijn gezin geconfronteerd worden. Maar je beleeft als
lezer ook de vreugde van het veld die Gjalt er bovenop houdt. Zonder die
fantastische passie had hij ongetwijfeld veel meer moeite gehad om het hoofd
boven water te houden. Al lezend krijg je enorm veel bewondering voor de
volharding waarmee hij m.b.v. zijn gezin “de kop der foar hold”. De zorg voor
zijn bedrijf ging gepaard met een strijd tegen mensen en ziekten. Ook binnen de
aaisikers-wereld ontstonden nieuwe regels die ver af stonden van de roots
waardoor de meeste liefhebbers bezield waren, Gjalt inclusief, die zelfs voorzitter
was van de Bond van Friese Vogelwachten. Evenwicht in zijn bestaan bleef
echter behouden dankzij de liefde voor de natuur. Daarbij hoort ook het malen
met de molen waarover hij smakelijk vertelt, over de maken van eendenkorven,
het vissen en last but nog least het schrijven. Hij vertelt hoe hij ertoe gekomen
is herinneringen aan het papier toe te vertrouwen, zijn tijdelijk verblijf in het
schrijversarkje van volksschrijver Rink van der Velde en de boeken die daaruit
voortvloeiden en waarvan wij u in dit blad eerder al verslag deden. Denk aan De
jonge aaisiker fan Luctor et Emergo, It Swetshok – ferhalen fan in fjildman en De
aaisiker.
Dit nieuwste deel zal z’n weg naar de liefhebbers wel weer weten te vinden. En
dat daar de nodige molenvrienden tussen zitten is wel duidelijk. We kennen hem
als de schrijver van korte verhalen in ons blad en ooit was Gjalt immers ook
voorzitter van het Gild Fryske Mounders en velen kennen hem van de smakelijke
verhalen die hij in zijn Swetshok met veel verteltalent deelde met de bezoekers
die eveneens zijn molen bezochten.(zie de foto hieronder)
Een puntje van kritiek moet nog wel vermeld worden: het is jammer dat de
spellingcorrectie wat slordig is gedaan. Dat verdient zeker een punt van aandacht
bij het volgende boek. Want dat dat er komt is vrijwel zeker, want Gjalt kan
eigenlijk niet meer zonder het schrijven. En hij heeft inmiddels een vast
lezerspubliek getuige het succes van zijn publicatiereeks.
Het nieuwste boek telt maar liefst 204 pagina’s. Het is uitgegeven door Bornmeer
en voor € 15,00 verkrijgbaar in de boekwinkel. ISBN 9789056152826 (GDW)

Uit ons prentenkabinet
In onze collectie bevindt zich een oude ansicht van Dokkum, een wintergezicht
met een ingevroren skûtsje en twee korenmolens op de achtergrond. Maar het
bijzondere hiervan is de achterkant. Daar zien we namelijk het interieur van een
kap van een molen. De tussen de plooistukken geschilderde letters brengen vast
meer helderheid. Om welke molen gaat het hier? Verder liet de heer Hessel
Bosma ons op de molen van IJlst ooit deze foto van een spinnekop zien. Er
bestaat een vaag vermoeden waar deze wellicht rietgedekte spinnekop heeft
gestaan, maar we laten de kenners graag delen in de puzzel en zijn benieuwd
naar hun speurwerk. Een mooi klusje voor de donkere wintermaanden.
We kregen nog drie oude plaatjes onder ogen en zijn benieuwd om welke molens
het hier gaat. Bij de rechter foto denken we te weten dat die gemaakt is bij
Sneek.

Graag uw reacties aan de redactie: info@utskoat.nl of naar Sylroede 6, 8765 LV
Tjerkwerd.
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