Bij de foto op de voorpagina:
De Nationale Molendagen verliepen in een trieste herfstsfeer waardoor
menig evenement letterlijk in het water viel. Zo bleef het skûtsje bij de
zaagmolen in IJlst aan de wal en liep de goot van de houtloods over (zie
de foto). En toch trok de molen bezoek.
Bij de achterpagina:
Poster van de
firma Stokvis en Zn behorend
bij de windmotorenexpositie
in Earnewâld.
Foto: Reclame arsenaal/ Frysk Lânboumuseum

Agenda
Van 25 mei tot 1 november
Expositie Amerikaanse windmotoren
(zie verderop in dit nummer)
21 juni: Molendag Menaldumadeel
bij De Rentmeester en De Kievit
met wandeltocht tussen beide molens

24 juni: avondexcursie It Heidenskip
en Nijhuzum
28 juni: Westlandse Molendag
23 augustus: Drentse Molendag
13 september: Friese Molendag
Bij de foto op deze pagina:
Het weerstation in molen De Puollen ten
tijde van de Nationale Molendag op zondag
11 mei.
In dit nummer meer over die molendag,
over de excursie, het PR-beleid, de
windmotorententoonstelling, De Windlust
in Burum en nog veel meer.

Van de redactie
Het was parapluweer op de Nationale Molendag. Nou, voor zover ze niet
kapot waaiden, want het was vaak ruw en guur. In dit nummer een
terugblik op deze bijzondere dag. Hierboven zaagmolen De Rat, gekiekt
vanonder de paraplu en hiernaast het weerstation van de Puollen bij
Dronrijp dat de slechte omstandheden haarfijn registreerde.
Met de PR-commissie en de besturen van DFM en het GFM zijn we in
overleg om te komen tot een full colour-uitgave van De Utskoat.
Bertus Mulder, de voorzitter van de stichting Waterschapserfgoed ,
opende op 23 mei j.l. de expositie over windmotoren in het
Landbouwmuseum te Earnewâld. We kunnen u deze expositie van harte
aanbevelen. Verderop in dit nummer leest u er meer over.
We wensen u alvast een goede vakantie en wie weet levert dat weer
lezenswaardige bijdragen op voor het komende nummer dat misschien
wel helemaal in kleur gaat verschijnen. Zeker met de jubilea van DFM en
het GFM op komst zou dat de nodige inspanning waard zijn.
Veel leesplezier.

Gerben D. Wijnja

Efkes byprate troch De Fryske Mole
Restauraties aan molens van De Fryske Mole
Stichting De Fryske Mole is begonnen met de restauraties van de
Pankoekster Mole te Witmarsum en de Beabuorster Mole te Tjerkwerd.
Voor onze stichting heeft de provincie Fryslân in haar stimuleringsregeling
monumenten een restauratiebudget gereserveerd. De provinciale subsidie
betreft 60% van de subsidiabele kosten. De overige kosten worden gedekt
door fondsen. Omdat beide molens inzetbaar zijn voor het waterschap is
er ook een bijdrage ontvangen uit de nieuwe subsidieregeling van het
Wetterskip Fryslân. Gelijktijdig met de restauratie wordt er ook een deel
onderhoud uitgevoerd. De totale kosten voor beide restauraties komen
daarmee op ca. € 300.000,--. Door de huidige regelingen en een
geslaagde fondswerving zijn de restauraties financieel rond.
Ook zijn momenteel drie molens in voorbereiding op restauratie. Dit zijn
de Hegebeintumer Mûne, de Stienhúster Mûne en molen De Phenix. Voor
deze restauraties zullen naast een bijdrage van de provincie de bekende
fondsen opnieuw worden aangeschreven. Onze verwachting is dat deze
drie restauraties eind 2014 financieel rond zijn en kunnen starten.
Het is inmiddels bekend dat dit jaar weer een subsidieregeling van de
provincie Fryslân opengesteld wordt voor restauraties van monumenten.
Ook voor de nieuwe restauratieregeling zullen wij weer molens aandragen.
Welke molens het meest restauratiebehoeftig zijn en dus worden
ingediend voor een bijdrage uit de Stimuleringsregeling monumenten
2014 is nog niet besloten.
(G. van Dijk, coördinator st. De Fryske Mole)
Website De Fryske Mole
Hoe goed het bij De Fryske Mole ‘draait’ in beheer en onderhoud van de
molens (en dat is het belangrijkste, boven alles), zo moeilijk gaat het
momenteel met onze website. We hebben een pracht van een website,
maar zo langzamerhand veroudert deze in de techniek en in de inhoud.
Van wat erop staat blijft het meeste van belang. Maar, geen molenwebsite
zonder update van nieuwe molenfoto’s, nieuwe linkjes naar mooie sites en
het laatste nieuws uit de molenwereld...
Nu heeft onze webbeheerder te kennen gegeven dat hij na de ‘bouw’ van
de website en jaren van bijhouden en bijwerken, het beheer graag over
wil dragen aan een volgende beheerder. Wij zijn hem heel dankbaar voor
zijn vele werk de afgelopen jaren en zouden nu graag een oproep doen
voor een opvolger voor ons websitebeheer. Een goede DFM website
versterkt ook de promotie van alle molens in Fryslân! Misschien dat
iemand die dit leest zelf handig is met websitebeheer en graag meewerkt
aan het verbeteren en bijhouden van onze website. Ook als een Utskoatlezer iemand anders kent die ons misschien kan ondersteunen, geef
gerust de gegevens door. Wij kunnen dan vrijblijvend contact opnemen.
Voor aanmelden en voor eventuele vragen graag mailen met De Fryske
Mole via secretaris@defryskemole.nl

Boktjasker Nijetrijne weer op z’n plek
In 1975 werd deze tjasker te Wijckel als inmaler in een natuurgebied geplaatst
waar hij in 2001 omwaaide. Vervolgens lag het molentje tot 2007 ergens in de
opslag. Vanaf dat jaar stond deze boktjasker in Nijetrijne waar hij wederom
actief kon zijn in een natuurgebied om in te malen. In het voorjaar van 2014
volgde een opknapbeurt en is hij er weer helemaal klaar voor.
(bericht van Facebook: Spinnekopmolens, Tjaskers & Amerikaanse Windmotoren

Oproep
Nieuws over molenrestauraties, onderhoudsklussen, speciale acties op de molen
of bijzonderheden die voor een breder publiek lezenswaardig zijn ontvangen wij
graag voor publicatie. Voor foto’s geldt dat we ze liefst zien in een resolutie van
300 dpi. Dit i.v.m. de scherpte van het drukwerk. Ook nieuwe onbekende foto’s
of juist interessante oude afbeeldingen die onverwacht opduiken zijn het
opsturen en plaatsen waard, graag met een verhaaltje. En de uitgave van een
boek over de molen mag natuurlijk in De Utskoat niet ontbreken.

PR-Beleid
De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders
werken samen met de NHL

Op 3 maart jl was een delegatie van de PR-werkgroep De Fryske Mole en
Het Gild Fryske Mounders gast op de NHL in de rol van opdrachtgever
voor een opdracht voor een docent en vier studenten Communicatie: de
docent Mats Elzinga en de studenten Ansje Reinstra, Beau Gunst, Aafke
Renkema en Wouter Bakker. Afgelopen jaar is de werkgroep ingesteld.
De voorzitters Bé de Winter en Frits Bloem als ook Cees Foppele,
molenaar in Achlum, maken ook deel uit van die werkgroep. De reden
van het instellen ervan was dat De Fryske Mole een nieuw PR-plan wilde
maken en vaststellen.
De delegatie bestaat uit Marleen Pennewaard namens het
Monumintehûs, Jan Poorte namens DFM en Michiel de Ruiter, molenaar
en o.a. redacteur van De Utskoat.
Marleen Pennewaard gaf de aftrap met een powerpoint (op papier) van drie dia’s
en Jan Poorte leidde de vraag aan de studenten in. Kort gaf hij de betekenis van
de molen aan, gaf hij een kort historisch overzicht van de diverse functies van
een molen en van de krachtbron, de wind en de latere krachtbronnen (diesel en
elektra). Hij gaf een opsomming van de instituties en organisaties, die zich
regionaal en landelijk met molenbeheer bezig houden.
Anderhalve eeuw geleden stonden er in Fryslân maar liefst 2400 molens, nu
staan er nog maar 124 molens. Zijn die het behouden waard? Natuurlijk. Ze
hebben een culturele betekenis, zijn meestal rijksmonument, museale

werktuigen, hebben een landschappelijke en toeristische functie en worden
gebruikt bij noodbemaling.
Het eigenaarsveld is heel divers; dat kan een probleem opleveren bij het op
eenduidige wijze onder de aandacht brengen van het belang van molens. Zo zijn
er zijn molenstichtingen met één of meer molens, monumentenstichtingen met
o.a. één of meer molens, overheidsorganisaties als gemeentes die één of meer
molens beheren ,’t Wetterskip met molens en zijn Erfgoedstichting met molens
en een particulier met een molen.
PR richt zich op diegenen met wie je communiceert. De Fryske Mole
communiceert met Molenorganisaties, molenaars, overheden, omwonenden,
subsidiegevers, Erfgoedorganisaties als het RCM en De Holllandsche Molen,
scholen, bezoekers, toeristen en pers. De werkgroep heeft in eerste instantie
gekozen voor een beperking van dit heel complexe veld, mede vanuit het
realistisch besef dat de PR-financiering van teveel plannen problemen zal
opleveren en heeft daarom de molen zelf
centraal gesteld.
De inleiding van Jan Poorte resulteerde in
de formulering van de pr-opdracht:
 Een molenkaart van Fryslân met
alle molens
 Een format voor een paneel/een
bord bij of aan de molen met relevante
informatie
 Een format voor een informatieblad
A4 voor in de molen (om weg te geven)
met relevante informatie.
 Kijk ook wat er is en of het beter
kan!
 Een kostenraming van de uitvoering
van het totaal.
Voor de PR-plannen, een foto van twee
studenten NHL, die bezig zijn met vormgeving,
links Ansje Reinstra, rechts Beau Gunst.

De twee laatste producten betreffen
formats, omdat het ondoenlijk is binnen het
kader van een studieopdracht, die nu te laten ontwerpen voor alle 124 molens in
Fryslân. Bovendien is het eigenarenveld heel divers. Met een ontwikkeld format
kunnen ook andere eigenaren dan De Fryske Mole hun voordeel doen. Naast de
opdracht aan de NHL leven er nog andere vragen binnen de werkgroep. Aan de
besturen DFM en GFM is gevraagd te bezien of de financiële situatie het toelaat
om De Utskoat structureel in kleur uit te voeren.
De studenten hebben na deze ‘briefing’ een ‘debriefing’-bijeenkomst voor de
delegatie van de werkgroep belegd, waarin zij teruggaven wat zij gehoord
hadden in een voorlopig plan van aanpak. Na goedkeuring door de opdrachtgever
met mogelijke aanpassingen gingen zij met de uitvoering van start. Op 1 mei
2014 presenteren zij hun eerste resultaten.
Michiel de Ruiter (met foto’s van Gerben D. Wijnja en Michiel de Ruiter)

Friese-molenaarsdag 2014
Franeker- De jaarlijks terugkerende
Friese molenaarsdag vond deze keer
plaats in Franeker e.o. Arkens spinnekop
was de eerste molen tijdens ons
molentochtje. Molenaar Reind Wibbens
was druk bezig op het molenerf.
Bezoekers waren er ook en ook al
geweest zegt Reind. Tja, dat stemt gelijk
tevreden, daar organiseer je deze dag
dus voor. Een unieke molen met zijn
zgn.” vlinderwieken” oftewel
dwarsgetuigde wieken. Zie foto. Verder
op zaten buurtgenoten met kleurplaten
limonade en koffie/thee voor de gasten
die eventueel kinderen hadden
meegenomen. Reind rekende op grote
getale bezoek. Ook kreeg Reind bezoek
van molenaar Ada Meurs van de
Passiebloem uit Zwolle die samen met
Reind de vang (zie foto)heeft afgesteld
waarna de molen nu wel wilde draaien.

Verder naar de Skalsumer Mole waar molenaar Durk Piersma heerlijk aan de
slootkant in het riet zat te genieten van mee zijn gebrachte lunch.

De Skalsumer Mole heeft flink wat bezoekers gehad afgelopen zaterdag, zowel
molenaars als passanten. Ik denk zo'n 50-60 personen. En niet alleen Friezen,
ook uit Groningen, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Drenthe kwamen ze
langs. Ook instructeurs met leerlingen waren van de partij. Kortom, een zeer
geslaagde molenaarsdag die uitstekend was georganiseerd. En de sûkerbôle
deed het uitstekend, zeker bij de niet Friezen. Aldus de reactie van Durk.
Bedankt voor de thee en koffie Durk!
De Rentmeester is onze volgende stop. Molenaar Piet de Jong heeft de molen vol
in de zeilen en draait lustig rond. Ook hier net te weinig wind om ook de schroef
bij te zetten. Piet is blij verrast met de toeloop van molenaars en
molenaarsleerlingen en leidt deze dan ook graag rond in “zijn” molen. Ook hier
bezoekers uit het hele land, zegt Piet, er meerde zelfs een boot aan waarvan de
opstappers de molen bezichtigen.
Molen de Puollen draait volop als we aankomen en tot mijn verrassing zien we
een paar molenzeilen voorzien van het Friese vlag logo uit de keuken van Sipke
Koning molenzeilen uit Stiens. Ik vind dit persoonlijk een hele goede en ludieke
actie, en een juiste promotie van de molendagen die in Friesland georganiseerd
worden. Het is erg druk op het molenerf waar molenaar Gilbert het druk heeft
met de gasten van koffie met koek te voorzien. Ook Gilbert zegt dat hij over
bezoek niet heeft te klagen, en schat in dat er zeker wel 60 tot 70 bezoekers zijn
geweest.
Tot slot rijden we naar molen Terpzigt in Marssum, de kleinste spinnekopmolen
van Nederland met een vlucht van 8.20 meter. Op het molenerf is molenaar Stef
Mensinga druk in gesprek met collega-molenaar Lolke van der Meer. Ook Stef
heeft over belangstelling niet te klagen gehad, ruim 30 personen weten de weg
naar deze molen te vinden. Waardoor deze molen ook de aandacht heeft
gekregen die zij verdient.
Het bezoek aan deze molens op Friese-molenaarsdag is dan ook een mooie
gelegenheid voor leermeesters en hun leerlingen geweest om andere molens te
kunnen bezoeken en ervaringen uit te wisselen. Maar je ziet ook dat de
voorbijganger een stop inplant om de geopende molen met een bezoek te
vereren. Dit jaar een perfecte Friese-molenaarsdag met schitterend weer en
helaas iets te weinig wind voor de molens om te kunnen laten zien wat ze
kunnen.
Ik ga alvast weer nadenken op welke molens we in 2015 te gast mogen zijn.
Noteert U alvast de datum 28 maart 2015 van 10:00-16:00 in uw
agenda?
Martin en Hylke de Jong

Het moet niet
gekker
worden:
Een
berichtje
dat ons bij
het lezen
van de
krant
opviel.

“Red de Rijke Weide” door de Puollen gepromoot
In de week voor de Nationale Molendag bracht molenaar Gilbert
IJsselmuiden alles in gereedheid voor een opvallende
promotiecampagne. Ruim 30 uur draaien met de Puollen samen
met Molen Rispens. Vanaf zaterdag 10 mei (10.00 uur) tot zondag
11 mei (17.00 uur). Bezoekers konden de "dagelijkse en
nachtelijke" natuur om en nabij beide molens beleven. De Puollen
draaide aandachtig de meimaand voor een gevleugeld en
landschappelijk mooi doel: http://www.redderijkeweide.nl/ .
We zochten Gilbert op de zondag van de Nationale Molendagen op in
Dronrijp op molen de Puollen. Enthousiast vertelde hij van de
inspanningen die in de afgelopen tijd werden verricht om aandacht voor
dit doel te krijgen: “200.000 hectare bloemrijke weide in 2020, dát is het
doel van de campagne van Vogelbescherming. Ruim een vijfde van de
totale oppervlakte aan grasland in Nederland. Ooit waren alle weides vol
bloemen, insecten en vogels. Maar door de veel te intensieve landbouw en
de race om steeds meer melk van een hectare te krijgen zijn de weilanden
leeg, stil en kaal geworden. Dat is niet nodig, we kunnen de natuur
terugkrijgen op het boerenland en het uitsterven van weidevogels

voorkomen.” Samen met de buurman van de molen had hij al eens zitten
filosoferen waarbij het zeilenplan werd bedacht. Sipke Koning, de
zeilenmaker, werd ingelicht en die zag er wel brood in, wat in no time
resulteerde in een viertal prachtige zeilen. “Geen prutswerk, geen halve
maatregelen, maar molenzeilen met een goede bedrijfsgarantie.” Dat
werd het uitgangspunt en het resultaat is echt geweldig. Op de foto zien
we een van de zeilen op de werkvloer van de zeilmakerij in Stiens. En aan
het begin van dit bericht het resultaat in het veld op het hekwerk van de
poldermolen op de dag van ons bezoek. Gilbert had toen al een nacht door
gemalen, (zie de foto hierboven) maar genoot nog zichtbaar. Het was
weliswaar koud, maar het bezoek vergoedde alles, zeker als de
molenvrienden en bekenden met wat warms langs kwamen. En … op stille
momenten was hij niet alleen, want “uit veiligheid” zoals hij zelf
opmerkte, had hij assistentie van zijn neef Taco Popma. Aan het eind van
de molendagen had hij toch maar mooi 102 enthousiaste bezoekers op de
Puollen gehad.
Gerben D. Wijnja

Nationale Molendag op zaterdag
geteisterd door rauw herfstweer
Molenbrand in vooravond Nationale Molendag

Tijdens de vooravond van de Nationale Molendag, op vrijdagavond
rond half tien, brak brand uit in de aanbouw van de oude
oliemolen aan de Dokkumertrekweg in Leeuwarden. Het
opslaggebouw hoort bij het Stenden Hogeschoolcomplex dat de
molen in de toekomst nog een functie wil geven. Het oude
woonhuis is door brand verwoest, maar de historische molenromp
met loods is gespaard gebleven. De brand is waarschijnlijk
aangestoken.
Zaterdag tien mei deed Aeolus behoorlijk van zich spreken. Menig
evenement moest worden afgezegd. Zo ging het skûtsjesilen vanaf
houtzaagmolen De Rat niet door wegens het slechte weer. Ja, de
Nationale Molendagen kenmerkten zich door veel wind en veel water in de
polder. De molenaar van de Froskepôlle schrijft: “… en regen, meer kan
een molenaar bijna niet wensen, de molen op de Froskepôlle is tot 17 uur
open.” Pas na vijven klaart het op en laten de molenaars, die er
nachtwerk van maken, hun molens ijverig malen onder fraaie

wolkenluchten met zelfs zonnestralen! Daar konden veel molenaars
overdag slechts van dromen. Het was koud en nat, kleumen op de
spinnekopmolens en in de muontsen zonder molenaarswoninkje. Op de
grote molens was het soms aanpoten vanwege de ambachtelijke
activiteiten en het publiek kwam toch en dus moest er verteld worden
tijdens de rondleidingen. En heel belangrijk: buiten was het guur, maar
binnen beschut.
De Westermolen in Kollumerpomp en molen Rust Roest in Munnekezijl
draaiden. Molen Windlust in Burum was speciaal voor Molendag ‘s
ochtends geopend voor publiek. Tussen 10.00 en 12.00 uur waren
belangstellenden welkom de vorderingen van het herstel van deze
bijzondere molen te bekijken.
Molen Tochmaland in Kollum had heel wat bijzonders in petto! Natuurlijk
draaide de molen, tussen 9.00 en 17.00 uur, maar ook was iedereen
welkom in de naastgelegen theetuin voor koffie, thee en huisgemaakt
gebak, of een kop soep uit de hooikist.

Aangenaam verrast in Heerenveen

“Een Molendag met een doorlopend waterbad, grauw maar daardoor wel
flink wind. Verwachtingen daalden onder de gevoelstemperatuur en dat
terwijl we steun hebben van een caravan die espresso, smoothies en

bagels verkoopt. Maar, hoe anders pakt het uit. Het was geen koesteren
in de zon maar we hebben zeker de laatste vijf jaren niet zoveel
pankoeken gebakken en de omzet in de winkel werd geweldig. Opvallend
veel nieuwe gezichten en tot besluit de bij ons inmiddels bekende bus met
Duitse molenliefhebbers die na Stiens, Woudsend en Lemmer via
Heerenveen terug gingen naar Leer. Zij genoten van de molen en storten
zich op de caravan.
Tussendoor zong de steen en maalden we weer een mooie voorraad meel.
En ook dat is leuk voor molenaars en publiek. Niks bijzonders misschien,
maar wel heel bijzonder omdat het zo helemaal niks leek te worden,”
aldus Geurt van de Weg, molenaar van de “Welgelegen”.

Het liep storm op molen Windlust in Wolvega
Traditiegetrouw belde molenaar Klaas Lenstra ’s avonds zijn bevindingen
door. Hij had twee topdagen beleefd op de grootste molen van Fryslân. De
korenmolen met zijn voor Friese begrippen “beregrote” vlucht van 27,30
meter had veel last van de vlagerige windstoten, reden waarom de molen
zondag aan de ketting bleef, maar wel geopend was voor publiek. En dat
kwam dan wel niet in grote getale, maar het aantal van respectievelijk 44
en 24, bleef lange tijd op de molen “hangen”, laafde zich aan de gedegen
uitleg van de molenaar, terwijl de kinderen aangenaam vertier vonden bij
de handmolens en –zeven waarmee eigen bloem vervaardigd werd. “We
hebben echt twee prachtige dagen gehad,” jubelde de molenaarszoon,
wiens vader als molenaar om den brode nog met de molen maalde en in
de jaren zeventig zelfs aan de wieg van het Gild Fryske Mounders had
gestaan, de molenaarsvereniging die volgend jaar haar veertig jarig
bestaan hoopt te vieren.
Gerben D. Wijnja

De spinnekop langs de Geeuw
met op de achtergrond de
zaagmolen van IJlst. De
molenaar van dit molentje moest
het barre weer trotseren voor
slechts drie bezoekers, terwijl het
op de zaagmolen lekker
doordruppelde!
Foto GDW

Windkunst Tjerkwerd met Babuurstermolen
In het kader van de grote Kunstmanifestatie Kunstrijk Tjerkwerd, die
georganiseerd werd in de grote kerk van het dorp, werd een
buitenexpositie onder de naam Windkunst Tjerkwerd gekoppeld aan de
tentoonstelling. Kunstwerken in de open lucht, gemaakt door creatieve
dorpsbewoners, trokken de aandacht van verre.
Aeolus heeft zo zijn grillen en dat hebben ze met Kunstrijk Tjerkwerd ook
gemerkt. Er werden werkstukken van Windkunst Tjerkwerd omver
geblazen, een aantal foto's van Kop in de Wind liet los en de wind rukte
meedogenloos aan de tent.
De Babuurstermolen trad op als grootste windkunst-onderdeel. De
monumentale wiekendrager staat aan de vooravond van een grote
restauratie maar kon nog net meedoen. En dat hebben de molenaars
geweten: ondanks het slechte weer op de Nationale Molendag kwamen
hier zo'n 30 bezoekers, soms van ver, op de oude molen af. En dat
stemde de molenaars Henk Kuipers en Jentje v.d. Stap heel tevreden.
Gerben D. Wijnja

Hoop voor monumentenstatus Burumer molen
Wij molenliefhebbers weten het
natuurlijk allemaal
wel: de molen van
Burum verdient de
monumentenstatus
te behouden na
restauratie van de
monumentale
wiekendrager. Maar
daar dacht de
Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed
anders over. Het
gevolg was een
spannende tijd met
inschakeling van
politici als Lutz
Jacobi, Aukje de
Vries en Sander de
Rouwe die zich in
de kamer sterk
maakten voor de
monumentale
erkenning.
Minister Jet Bussemaker liet zich voorlichten door de Raad voor Cultuur en
die Raad was zeer vastberaden over handhaving van die status. Niet een
tekort aan originele onderdelen bij de restauratie was richtinggevend,
maar de bouwkundige structuur en de plek in het dorp geven de doorslag
voor behoud op de monumentenlijst. De Raad voor Cultuur omschreef de
waarden van de molen van voor de brand als hoog. Voorzitter Joop
Daalmeijer prees de beeldwaarde voor het dorp en de omgeving en liet
weten dat die waarde met de recente herbouw is hersteld. De Rijksdienst
was in deze negatief, maar de Raad voor Cultuur juist positief. Jacqueline
Brauwers van de Stichting Erfgoed Kollumerland is in ieder geval blij met
deze uitspraak, temeer daar de minister zich juist door deze raad laat
adviseren en zij zal dat advies niet zo maar in de wind slaan. Bij gunstige
beschikking betekent handhaving in ieder geval erkenning, zowel voor de
Burumers als ook voor de molenmakers die met hun vakmanschap
monumentaal werk hebben verricht. Bovendien verzekert de
monumentenstatus subsidie voor onderhoud wat neerkomt op een
maximum van € 30.000,- in zes jaar.
Foto: Jacqueline Brauwers

tekst: Gerben D. Wijnja

Windlust Wyn
Doe't ik noch lyts wie, hie ús kofjemole in oare funksje krigen.
Us heit wie bot kreatyf en mei ûnderdielen fan in waskmasine
en in âld elektromotor hie er der in nôtmole fan makke. Alle
wiken waard de itenstafel omboud ta in nôtmealderij. Yn dy
tiid waard der thús bôle bakt yn in ymprovisearre elektryske oven:
bôlebakmasines wienen der noch net.
Nôt mealle. Ik tink dan net inkeld oan ús omboude kofjemole, mar ek oan
wynmolen. Swiere molestiennen. It kreakjend houtwurk as de wyn
oanhellet. Oan in moolner dy't altyd yn it spier is en hieltyd yn it waar
sjocht. Mar tiden feroarje. De wynmole hat plakmakke foar de wynturbine.
Mechanyske enerzjy hat plakmakke foar elektryske enerzjy.
En dochs binne se der noch. De enoarme reiddekte houtkonstruksjes.
Klapperjende seilen op 'e wjukken. De rook fan troch houtwjirm oantaast
hout. De smelle treppen nei de souder ta. Justjes dûnsjende spinreagen
foar it lytse rút. It binne de monuminten fan in tiidrek doe't elektrisiteit
noch útfûn wurde moast. Wat dat oanbelanget haw ik mear wurdearring
foar de âlde technyk as foar nijerwetske technyk.
Doe't ik sneon by de 'Windlust' oankaam, wienen der gjin klapperjende
seilen, gjin troch houtwjirm oantaast hout en gjin justjes dûnsjende
spinreagen foar de lytse ruten. Wol in enoarme reiddekte houtkonstruksje
dy't as mole noch net hielendal klear is. Dat wol net sizze dat soks net
folle yndruk op my makket. Ynstee fan âld hout komt diskear de rook fan
nij hout my yn 'e noastergatten, hoewol't der ferskate âlde dielen opnij
brûkt binne. Ik koe my hast net sêd sjen oan de swiere, houten balken, it
spoartsjil, de keningsspil, de oandriuwing fan it mealkoppel, it âlde izeren
beslach op it nije hout. Suver fakwurk yn de 21e ieu.
By de yngong fan de 'Windlust' sjoch ik ferskate flessen wyn stean. Reade
wyn, wite wyn, Windlust Wyn. As wynleafhawwer nim ik fansels in flesse
mei.
Sjoch, dat binne no allegear de ekstra's dy't in moderne wynturbine mist.
skriuwster fan De Guozzepinne
.

Verslag excursie naar molens in Zuid-Holland
Op zaterdag 5 april was het weer zover, de jaarlijkse
excursie van het GFM. Het was voor mij, leerling molenaar bij
Sjerp de Jong, de eerste keer dat ik dit mee maakte. De reis ging
naar Zuid-Holland. Molens te Nootdorp, Voorburg, Leidschendam,
Wassenaar en Noordwijk stonden op het programma.
Korenmolen De Windlust in
Nootdorp
In alle vroegte vertrok de bus uit de
eerste opstapplaats Goutem richting
de opstapplaatsen Joure, Lemmer en
Amsterdam (Schiphol). Onderweg
naar Nootdorp, ons eerste doel van de
reis, de achtkante stelling-korenmolen
de Windlust, kwamen we nog tal van
andere molens tegen, onder andere
een mooie molendriegang. We werden
hierop opmerkzaam gemaakt door het
organiserende duo van deze dag: Jaap
en Ruurd Jakob. Naar buiten kijkend
zag je al dat het een zonnige dag zou
worden.
Aangekomen bij molen de Windlust ging een deel van de molenaars naar de
koffie met appelgebak en het andere deel naar de molen. Goed idee want 60
man tegelijk in deze molen is een beetje druk en na zo'n lange zit in de bus ging
de koffie er wel in. "Welkom Friese molenaars" stond er op een bord buiten de
molen, een warm welkom dus van de molenaar voor ons op deze molen. Na een
uiteenzetting over de historische achtergronden van de uit 1883 stammende
korenmolen gingen we de molen in. Een aantal details vielen mij als leerling op,
en niet alleen bij deze molen maar ook bij andere molens die we hebben
bezocht, dit in tegenstelling tot wat ik tot nu toe bij de Friese molens ben
tegengekomen. De links en rechts geschoorde ezel, de zwaar uitgevoerde
kneppelconstructie bij de vangbalk met haakophanging en het rollenkruiwerk.
Bij de Windlust vielen mij verder op de broekstukken met pensteen en tegel bij
de pen van de bovenas in plaats van alleen de broeksteen, die in Friesland veel
voorkomt.
Verder kan de constructie van het lichtwerk dat met één regulateur twee koppels
maalstenen kan uitlichten en bijhouden heel bijzonder worden genoemd. Ook
een, door ruimtegebrek, steenkraan die je zelf boven de betreffende kuip in
elkaar moet zetten.
Inmiddels kwam de tweede groep molenaars terug van de koffie waarna we de
bus weer instapten op weg naar molen de Vlieger te Voorburg, type grondzeiler.

Poldermolen De Vlieger in Voorburg

Een wel heel oude eerbiedwaardige poldermolen met waterwiel en scheprad in de
molen uit 1621.Deze molen, als museum ingericht, was oorspronkelijk een
binnenkruier (Noord Hollandse Dikkop) en dat was ook wel te zien een stevig

stoer monument. Boven in de kap waren de kramgaten van de kruikrammen nog
te zien.
Ook hier klom ik via de hanetree bij de,
vermeende, penbalk omhoog om te kijken
naar de constructie van de penlagering en
wat schetst mijn verbazing, hij was er
niet. Toen zag ik pas dat de bovenas niet
doorliep, maar bij de ijzerbalk in het
midden van de molen ophield, en daar
was dan ook de lagering van de pen.
Vanaf de
ijzerbalk was wel een balk (ik zal het een
raveelbalk noemen) in het verlengde van
de molenas naar de korte spruit
gemaakt.De molen was deels boven en
beneden geschikt gemaakt voor
bewoning, vandaar ook de aanwezigheid
van een rook-en roetzolder. Hier en daar
is, in het inwendige van de molen, tijdens
de restauratie (de koppen van de
voeghouten) wel wat met beton uitziend
kunststof en stenen met cement
(schoorsteen) gedaan, om zo´n oude
molen te bewaren voor de toekomst, dat is nou eenmaal niet anders.
Als laatste noem ik nog het prachtige kruirad met munnik met brilplaten aan de
voor- en achterkant en loopklossen tussen de acht spaken en de buitenste
gording.
En dan het ooievaarsnest met ooievaar vlak bij de molen, als dat geen mooi
beeld is?

Houtzaagmolen De Salamander te Leidschendam

De Houtzaagmolen De Salamander te Leidschendam is ons volgende doel. Een
rietgedekte achtkante stellingmolen op een schuur geplaatst, uit 1777. In de
jaren tachtig van de vorige eeuw gerestaureerd. Dagelijks wordt hier nog
gezaagd.
Wat ik zag was een prachtige molen aan de buitenkant met een industrieel hart
(vergeef mij deze uitdrukking). Twee stalen zaagramen en wuifelaars, een enorm
groot vliegwiel met aan weerszijden aangebrachte krukken, alles elektrisch
aangedreven en overal meterslange aandrijfriemen. Zeker, er waren authentieke
elementen in te vinden zoals de pollen met balkijzers en wurghout, wurgtouw,
kramijzer en kramplaat. De mogelijkheid bestond wel om de molen ook op de
wind te laten zagen. Heel mooi vond ik het houten kruiblok op de stelling. Al met
al in zijn soort een boeiende molen.

Korenmolen De Windlust in
Wassenaar
De vierde molen was de Windlust in
Wassenaar, een ronde stenen
stelling-korenmolen met een
achtkante onderbouw. De
bovenbouw is uit 1700 terwijl de
onderbouw nog uit 1668 stamt. Ook
hier werden we overigens net als bij
de Salamander welkom geheten
door de molenaar en kregen we een
historisch overzicht van de molen.
Daarna met zijn allen de molen in.
Op de meelzolder een constructie
van het lichtwerk, wel afwijkend van
de constructie bij de Windlust in
Nootdorp, maar ook in staat om met
één regulateur (trekprincipe) twee
koppels stenen uit te lichten en bij
te houden. Bij de Windlust in
Nootdorp gebeurde dit met een 4,5
meter lange metalen lichtboom met
aan de beide uiteinden twee in
hetzelfde vlak liggende lichtijzers die
de pasbalk bedienen, en bij de Windlust in Wassenaar met twee metalen
lichtbomen onder een hoek van 90 graden geplaatst die beide verbonden waren
met de regulateur en de pasbalk. In de molen, ook als museum ingericht,
stonden op de steenzolder drie koppels maalstenen opgesteld, waarvan één
koppel niet gebruikt werd. Een verplaatsbare steenkraan was aanwezig, dit was
te zien aan de lagering aangebracht in vloer en plafond bij de verschillende
stenen.Het is boeiend om te zien hoe bij verschillende molens technische details
op een andere manier worden opgelost. Ondanks de aanwezigheid van een
sleepkruiwerk toch ook een heel, in mijn ogen, authentiek afschietwerk, een as
met vangwiel en twee met de hand te bedienen vangblokken. De korenmolen in
Nijeveen de Sterrenberg heeft bijvoorbeeld over het luiwiel een gebogen plaat
aangebracht, zodat het luiwerk ook als afschietwerk kan worden gebruikt. De
valsnelheid kan zo worden afgeremd.

Hoogewegse wippoldermolen in Noordwijk
Op weg naar de Hoogewegse wip-poldermolen in Noordwijk liep het al tegen het
eind van de middag. Ook deze molen was een oude molen uit 1652 na een
stormschade herbouwd in 1711, maar nog steeds van een respectabele leeftijd.
In zijn soort was het een kleine molen met een scheprad. De meeste molenaars
zaten of stonden lekker in de zon te kijken naar de malende molen. water
uitslaand op de boezem. Een elektrisch gemaal stond op hetzelfde moleneiland.
Maar een molen is toch wel mooier dan zo'n stenen huisje.
Langzamerhand werd het tijd om naar huis toe te gaan. In de bus werden Jaap
en Ruurd Jakob bedankt voor de wel heel goed voorbereide organisatie van de
excursie, ook de chauffeur kreeg een pluim (hoe kreeg hij het voor elkaar om
zonder te zoeken al die molens te vinden en er regelrecht naar toe te rijden).

Deze dag was denk ik wel voor alle molenaars geslaagd met mooi weer en
unieke cultuurmonumenten met voor elke molen zijn specifieke
cultuurhistorische waarden.
Bij alle bezoeken aan de molens waren molenaars, leerlingmolenaars en anderen
druk met elkaar in gesprek, dit bewijst maar eens het sociale aspect van een
dergelijke dag.
Ik heb in ieder geval veel gezien en wat voorheen nog onduidelijk was, is nu
duidelijker geworden, dat is zeker voor mij één van de pluspunten van deze
geslaagde praktijkdag.
Groet,
Johannes Vuijk
Leerling op de Victor te Wânswert. (met foto’s van Frank van Onna)

De herstelde windmotor bij Baaijum

Expositie Amerikaanse windmotoren in Fries
Landbouwmuseum Earnewâld
Van 25 mei tot 1 november organiseert het Fries
Landbouwmuseum in Earnewâld een expositie over
Amerikaanse windmotoren. In het Friese landschap staan
nog op verschillende plaatsen deze stalen windmolens. Ze
namen vanaf begin 1900 de plaats in van de oude houten
watermolens zoals de tjasker, de spinnekop en de
monnikmolen.
In eerste instantie werden veel windmotoren, met namen als
'Herkules Metallicus', geïmporteerd vanuit Amerika en
Duitsland. Later gingen Friese bedrijven, zoals Gebroeders
Bakker IJlst en Mous uit Balk, deze Amerikaanse
windmotoren zelf verbeteren en bouwen. Het museum heeft
bij deze expositie steun gekregen van de stichting
Windmotoren-Friesland en stichting Waterschapserfgoed.

De Burmaniaterp bij Ferwerd omstreeks 1908 met windmotor en schûtsjes voor
afvoer van terpmodder

De Amerikaanse windmotor dankt zijn naam aan de Amerikaan Daniel Halladay,
die in 1854 het eerste ontwerp maakte van een stalen windmolen. Amerikaanse
boeren gebruikten de molen in droge streken om water op te pompen om hun
vee te drenken. Rond 1900 kwam de Amerikaanse windmotor vanuit Duitsland
naar Nederland. De Duitsers hadden overigens van de Amerikaan een andere
molen gemaakt: veel groter en niet meer bedoeld om water omhoog te pompen,
maar juist om water mee af te voeren.
In Friesland werd de molen erg populair. In de eerste plaats vanwege het
kleinschalige polderlandschap, er waren daardoor veel plaatsen waar een
windmotor opgericht kon worden. Het had daarnaast te maken met het
conservatisme van de Friese boeren. Die vonden stoommachines, die in die jaren
ook beschikbaar kwamen, veel te ingewikkeld en kostbaar: de wind was immers
gratis en steenkool was duur. Ook hadden deze gemalen bediening nodig. De
Amerikaan daarentegen had bijna geen menskracht nodig, want de molen kan
zichzelf door een slimme constructie naar de wind richten en bij harde wind zich
aanpassen of zelfs automatisch uit de wind draaien.

Een oude advertentie uit 1915 waarin de NYAH-windmotor wordt aangeprezen.

Reclame arsenaal/ Frysk Lânboumuseum
Kort
Toch was de glorietijd van de windmotor maar van korte duur. Na WO II werden
de windmotoren op grote schaal vervangen door gemalen die aangedreven
werden door elektriciteit of dieselmotoren.
Door de concentratie van polders en waterschappen werden veel windmolens

overbodig en daarna afgebroken. Gelukkig is er een aantal windmotoren
gespaard gebleven. Veel daarvan zijn gerestaureerd, onder andere in opdracht
van de Stichting Waterschapserfgoed. Zij zijn de stille getuigen van de laatste
fase van de windbemaling in Fryslân.
Expositie
De expositie laat de geschiedenis van deze interessante ontwikkeling zien. Naast
(echte) onderdelen en een tweetal modellen waarvan één uit 1916, is er
filmmateriaal en kon er geput worden uit het omvangrijke bedrijfsarchief van de
grootste bouwer van Friesland, de Gebr. Bakker in IJlst. Dit nog steeds
bestaande bedrijf heeft sinds begin 1900 door de jaren heen meer dan 1.000
windmotoren geleverd.
Andere activiteiten
Naast de expositie staan er nog meer zaken in de planning: Omrop Fryslân
(DOK) heeft een speciale documentaire gemaakt die op 25 mei op de landelijke
tv kwam. Verder organiseert het museum in de zomermaanden een drietal
wandelexcursies naar een windmotor.
In de herfst volgt een lezing over dit onderwerp.
filmpjes: http://www.youtube.com/watch?v=xMvcEVnn8aQ
en http://www.youtube.com/watch?v=uXaZEDNx0uU
En de websites: http://waterschapserfgoed.nl/ en www.windmotoren-friesland.nl

Veiligheid en molenaarsgedrag
Wettelijke regels en bepalingen en een plan van aanpak staan keurig
omschreven in de door De Hollandsche Molen uitgegeven Risico
Inventarisatie en Evaluatie voor molens. Enkele ledenvergaderingen van
het GFM geleden heb ik de vraag gesteld of het GFM ook aandacht ging
besteden aan de nieuwe uitgave van deze map. Het invullen van een
dergelijke map is geen sinecure. Het antwoord was dat er aan gewerkt
gaat worden.
Op de laatste vergadering werd mede gedeeld dat er een avond in
december zou komen over veiligheid, deze avond was alleen voor
molenaars van De Fryske Mole! Op bewuste avond is er een lezing
verzorgd door Mark Ravesloot van de Hollandse Molen. Uit de lezing was
te concluderen dat molens gevaarlijke werktuigen (kunnen) zijn, en dat
het gedrag van molenaars daarin ook zeer bepalend is!
Bij de landelijk molenaarsvereniging het GVM wordt over veiligheid het
nodige geschreven en gezegd, en mijn mening is dat dat bij het Gild
Fryske Mounders ver is te zoeken, terwijl uit mijn ervaringen blijkt dat dit
echt nodig is!
Mijn ervaringen
Op een regionale molendag enkele jaren geleden was op de eerst drie
molens die ik bezocht geen enkele maatregel getroffen voor het afzetten
van het gevlucht. Op een met veel publiciteit aangekondigde
molenactiviteit waar je veel bezoekers hoopt te krijgen is dit toch wel iets
waaraan je aandacht besteden moet. Verklaring van een van de
molenaars waarom de hekken niet voor het gevlucht stonden was dat die
anders wegwaaiden, en het daarom niet kon. Ondertussen liep er een
ouder met kinderen onbegeleid over de stelling terwijl het gevlucht vrolijk
rond ging. Uiteindelijk is het hek met een stuk touw vastgezet.
Op YouTube-filmpjes van deze dag is ook te zien dat het heel normaal is
dat je zomaar een molen in kunt rennen en gewoon kunt doorlopen tot in
de kap en daar spectaculaire beelden van het draaiende gaandewerk kunt
maken. Ongelooflijk als je bedenkt dat er echt weinig ruimte in de
betreffende kap is. Op een YouTube-filmpje van afgelopen molenaarsdag
is ook te zien dat enkele personen moeten weglopen van het gevlucht
omdat er brokken ijs naar beneden vallen. Ze kunnen weglopen omdat er
nog geen afzetting is.
Dat het tegenwoordig, blijkend uit de YouTube-filmpjes, normaal
gevonden wordt dat je altijd een kap met draaiende molen bezoekt is
zorgwekkend, maar dat je op een filmpje van dezelfde molenaarsdag ziet
dat een persoon zich met de rug naar de draaiende spil zich in de
gevaarlijke hoek beweegt op kapzolder is wel echt zorgwekkend en
vragen om dodelijke ongelukken.
Wat betreft afzettingen van het gevlucht: op twee recente uitzendingen
op Omrop Fryslân is te zien dat molenaars het heel normaal vinden dat er

voor het draaiende gevlucht wordt gefilmd, en dat het gebruik van
afzettingen al helemaal niet nodig is. Dit terwijl op de betreffende
stellingmolen de mooie rood witte degelijke afzethekken gewoon tegen
het stellinghek staan. Dat er in een ander item ook nog gekscherend
wordt gepraat over het tussen het draaiende gevlucht door te lopen is
niet echt slim om voor breed publiek kenbaar te maken.
Het beeld hoe van hoe molenaars denken over veiligheid wordt tijdens
de molenaarsexcursies ook duidelijk uit de constatering dat het
interessant is hoe veel molenaars er in een draaiende kap kunnen.
In de opleiding tot molenaar is het op sommige lesmolens normaal dat je
een draaiende molen smeert en als de molen niet open is voor bezoek er
geen afzetting voor het gevlucht nodig is. De opleidingscommisaris van
het GFM is op de hoogte van dergelijke gebruiken en is er mee bezig. Dit
is echter niet alleen een taak van de opleidingscommissaris, maar van ons
allemaal!
Ik vind dat we als molenaars bewuster met de veiligheid op de molen
moeten omgaan en elkaar er op moeten aanspreken. Als je er op
aangesproken wordt, is dat om je bewust te maken van gevaar. Maak dan
geen excuses en verschuil je niet achter het argument dat het bij een
ander ook zo gaat.
Johannes Kooistra

De stelling van de Zwaan
in Michigan, waar de
veiligheid erg serieus en
mijns inziens overdreven
wordt en het monument
daarbij geheel wordt
ontzien.

Myn moaiste mûne
Neffens de haadredakteur fan De Utskoat is in bestjoerslid fan it Gild
Fryske Mounders oan bar in stikje te skriuwen ûnder de titel: “Mijn
mooiste molen”. In bestjoerslid reagearre mei de opmerking: “Mar ik haw
net echt in “mooiste” mûne!
Ja wat is dat eins: “Myn moaiste mûne?”. Ik bin it eins wol in bytsje mei
dy kollega bestjoerder iens. Dochs wol ik op myn wize de útdaging
oangean!
Myn moaiste mûne? Is dat faaks de Broekpoldermûne te Broeksterwâld?
Ik ha prachtige herinneringen oan dizze mûne: as opslûpene bern
swommen wy faak yn it wetter foar de útskoat. Wy kamen dan wer mei
snor en burd fan smoargens út it wetter. Neat dearde ús. Wy hiene in
soad wille en binne der nea siik fan wurden!
Ik bliuw te Broeksterwâld: is it De Grutte Mûne? (âlde foto hjirboppe)
Wat haw ik hjir as lytse jongen mei myn heit op moaie simmerske jûnen
in soad siet te fiskjen. En hoe is it mooglik: jierren letter myn
mûndersoplieding dien by Rolf Dijkema. In learsume en prachtige tiid.
Noch wol ik myn kar net meitsje. Is it miskien De Rooie wip te
Hazerswoude dorp of De Hoogewegse molen yn Noordwijk ZH, dy’t wy as
lêste mûne besochten tidens ús lêst hâlden mûnereiske? It spyt my: “Ik
bin der noch net út”. Ik tink ek oan De Beintemapoldermûne te
Westergeast: hjir draaiden myn mûnemaat Goffe Westra en ik tegearre
nei’t wy yn oktober 2007 slagge wienen.

Dan sil grif De Hond te Peazens in kâns meitsje, dêr’t ik sûnt febrewaris
2009 frijwillich mûnder bin? Nee, ik hâld myn kar noch even foar my.
Lit ik helder wêze: sûnder alle histoaryske details fan dizze mûnen te
kennen, ik fyn se allegearre moai. Wat ik de lêste tiid wol by my sels
herken: wat fyn ik wipmûnen prachtige mûnen. Se meitsje in behoarlike
yndruk op my! Dochs sil ik dêr no net foar kieze.
Ik nim jimme mei nei it jier 1977 (?), om en de by. Ik wenne yn Wierum
en wie dêr skoallehaad. Op saterdei wie ik drok op it waad as waadringids.
Ien fan de gidsen wie Gerard Mast. Wy wiene omtrint buorlju. Yn syn
deistich libben wie hy distriktsamtner by Staatsbosbeheer. Wat ik doe
noch net wist, wie hy yn syn frije tiid net allinnich waadringids, mar ek
ymker en no komt it: frijwillich mûnder op de Klaarkampster mûne op ‘e
Geast (Rinsumageest). Dizze mûne wie eigendom fan SBB. Hy noege my
út om ris mei him mei te gean.
Ik hie dêr wol earen nei. Ik hie neat mei mûnen, mar fûn it wol
nijsgjirrich. Krektlyk as ik syn ymker wêzen nijsgjirrich fûn.
Ik wit net hoe as ik it hân haw, mar op ien of oare wize hat de besite oan
de Klaarkampstermûne my nea wer loslitten. Of it no it monumint west
hat of de technyk of it plak yn it lânskip of it ambachtlike? Wa sil it sizze.
Foar my is it wierskynlik in optelsom fan alle aspekten. Dizze ûnderfining
hat my yn elts gefal nea wer
loslitten.
As wy yn de jierren dêrnei op
fakânsje bygelyks in mûne tsjin
kamen dan moast ik even sjen. Alle
kearen wer waard it fjurke oppoke.
Dochs bleau it dêrby. Der wiene
allegearre oare saken dy’t de
oandacht fregen lykas húshâlding
en wurk. Der bleau lykwols wat
gluorkjen.
5 jier foar myn FUT hat myn frou my
de lêste triuw jûn: it sil op De Fryske
Mûnedei west hawwe yn septimber
2005. As earste besiker stie ik dy
sneons op de mûne De Hoop fan
Sumar. It entûsiasme fan de
mûnders sloech fuort wer op my oer!
Ik wie der wol út: dit moast it
wurde!!
Fanwege in krekt ûntdutsen
glutenallergy begûn ik myn oplieding
net yn Sumar, mar op De Grutte
Mûne te Broeksterwâld op 7
jannewaris 2006.

Wat is no dyn moaiste mûne sille jimme freegje? Dy ear komt De
Klaarkampstermûne ta! It sil jimmne dúdlik wêze: net om reden dy’t faak
foar de hân lizzend wêze sille en sa’t meastal dizze bydragen yn fuld
wurde. Jimme sille it my grif net kwea ôfnimme dat ik ferhaal oer “Myn
moaiste mûne” alhiel op eigen wize ynfuld haw!
De besite oan De Klaarkampstermûne hat sa’n yndruk by my efter litten,
dat it safolle jierren letter ien fan grutste hobby’s wurden is en miskien
wol mear as in hobby: frijwillich mûnder! Hie ik de ûnderfining fan de
besite oan De Klaarkampstermûne nea hân, dan wie it miskien neat
wurden mei my as mûnder! It hat my op it paad brocht fan in hiele soad
moaie mûnen en yn kontakt brocht mei in protte entûsiaste mûnders.
Prachtich dochs? Dus de flagge út foar De Klaarkampster mûne.
Jimme sille
begripe dat ik
tidens de
jûnsekskurzje
fan juny 2013
mei mear
belangstelling
as rjocht hinne
en wer in
besite brocht
haw oan De
Klaarkampstermûne. Yn it
logboek fûn ik
ek ferslagen fan
de neamde
mûnder Gerard
Mast, dit mei
tank oan
mûnder Gerard
Stockman!
Ik hoopje noch
lang fan al dy
moaie mûnen te
genietsjen!!
4 maaie 2014
Frits Bloem.

Klaarkampstermolen tijdens de avondexcursie
(foto Popke Timmermans)

Uit ons prentenkabinet
“Ik heb deze molen vergeleken met de Ybemamolen te Workum, het metselwerk
op oude foto’s komen aardig overeen, het aantal heklatten zit er tegenwoordig 1
meer aan, maar dat kan met de latere restauraties wel als zodanig zijn
uitgevoerd, het formaat van de molen is praktisch gelijk,“ aldus Pieter Hofkamp.
Popke Timmermans deelt die mening en voegt eraan toe dat de foto van circa
1957 dateert. Hij heeft de foto zelf in zijn bezit! Durk Posthumus dateert de foto
op ca.1955.
Dirk Swierstra uit Leeuwarden schreef ons: “Het molenonderstuk in “Uit ons
prentenkabinet” in De Utskoat no.153 van maart 2014 stond aan de Tijnjedijk te
Leeuwarden. Dit achtkantige onderstuk was eigendom van “boer Krol”. Hij stond
aan de Oude Potmarge aan het einde van de Tijnjedijk. Deze foto dateert van
maart 1971 en is gemaakt voor de Rijksdienst voor Monumentenzorg. In februari
1974 werd begonnen met de aanleg van de Leeuwarder Jachthaven aan de
Holstmeerweg. Daarbij is dit molen restant verdwenen.”
Ook Popke Timmermans heeft dit als zodanig herkend.
Durk Posthumus uit Huins weet nog iets te melden over de spinnekop: “De
achtkante ondertoren is het restant van de spinnekop op Wijlaarderburen te
Leeuwarden. De molen verloor bij de beruchte storm op 1 maart 1949 zijn kop
met gevlucht, waarschijnlijk doordat de koker het begaf.”
Bijgaand een onbekende spinnekop uit de collectie van Almar Wildschut.

Drachtstervaart is weer open
Daarmee is het centrum van Drachten via het Molenend weer bereikbaar per
schip. Een omvangrijk project met 5 bruggen, kades en terrassen is na jaren van
discussie gerealiseerd. Het zal vast een positieve impuls geven aan het toerisme
aldaar. Bovenstaand molenpanorama is echter voltooid verleden tijd. Ooit waren
er plannen om de oliemolen aan de Molenstraat te herbouwen maar die plannen
lijken voorgoed in de ijskast te staan.

Drentse molens openen hun deuren op 23 augustus
Ongeveer 36 molens in Drenthe zijn zaterdag 24 augustus te bekijken. Het
merendeel opent dan, op de Drentse Molendag, de deuren voor publiek, terwijl
vrijwillige molenaars bezoek gastvrij ontvangen.
De provinciale molendag, georganiseerd door Molenstichting Drenthe en het
Gilde voor Vrijwillige molenaars (afd. Drenthe), is medio jaren ’80 opgezet om
collega-molenaars te gerieven. Die kunnen op de nationale molendag zelf niet op
pad, omdat ze dan op hun eigen molen vertoeven.
De opzet was een succes, maar ook het ‘gewone’ publiek weet nog altijd de
molens op de vierde zaterdag van augustus te vinden. Het is dan ook een prima
gelegenheid eens rustig te kijken, of om meer molens op één dag in actie te
zien.
Op diverse molens zijn extra activiteiten. Soms wordt brood gebakken, in
Roderwolde en Zuidlaren wordt olie geslagen en in diverse molens zijn aardige
andere bezienswaardigheden. Op enkele molens wordt gemalen, en hier en daar
zijn fiets- en wel wandelroutes verkrijgbaar. Meer (actuele) info wordt
gepubliceerd op www.molensindrenthe.nl

Draaiurenoverzicht 2013
Ook over 2013 heeft Jaap Tiedema alle uren en omwentelingen weer verzameld. Dit
jaar is het weer een fraai compleet overzicht geworden. Wij danken Jaap hartelijk voor
zijn inspanningen om de lijst weer zo compleet mogelijk te maken.
Industriemolens
Bij de industriemolens staat ook over het jaar 2013 koren- en pelmolen ’t Lam te Woudsend
weer op plek 1. Niet minder dan 1060 was deze molen in bedrijf. Op plek 2 staat
houtzaagmolen De Rat te IJlst met 711 uren. Met 550 uur is op plek 3 geëindigd de
Formerumermolen op Terschelling.
Poldermolens
Bij de poldermolens is op plek 1 geëindigd De Hersteller te St. Johannesga, met maar liefst
823 draaiuren. Veenpoldermolen De Rietvink is op plek 2 beland met 452,5 uren. En op een
knappe plek 3 is De Skalsumer Mole geëindigd met 291 uren.
RJN
Nr. Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

De Formerumermolen
De Phenix
De Hond
De Hoop
Ropta
De Eendracht
De Hantumermolen
Miedemûne
De Gans
Klaailânsmûne
Grutte Mûne
De Phenix
Hegebeintumer Mûne
Van Aylvapoldermole
De Volharding
De Meermin
Zeldenrust
De Hoop
Beintemapoldermûne
De Victor
De Zwaluw
De Klaarkampstermolen
De Westermolen
De Hoop
De Vrouwbuurtstermolen
Balkendsterpoldermûne
GenezarethKleasterpoldermûne
Tochmaland
Rust Roest
Stienhúster Mûne
De Olifant
Slachdykster Mûne

Plaats
Formerum/Terschelling
Nes/Ameland
Paesens
Holwerd
Metslawier
Anjum
Hantum
Holwerd
Ezumazijl
Marrum
Marrum
Marrum
Hegebeintum
Wommels
Jislum
Dokkum
Dokkum
Dokkum
Westergeest
Wanswert
Birdaard
Rinsumageest
Kollumerpomp
Stiens
Vrouwenparochie
Oude Leije
Hallum
Kollum
Munnekezijl
Stiens
Birdaard
Oude Leije

Belast Onbelast Totaal
0
97
105
7
0
0
279
39
29
0
38
43

550
390,5
28
56
28
190
0
0
2
27
0
47

550
487,5
133
63
28
190
279
39
31
27
38
90

73,5
`18
-43
0
29,5
47,5

3
8
-273
53
19
22,5

76,5
26
-316
53
48,5
70

17

0

12

340

17
110
352

25

9

34

82
32
0
2,5
78
48

7
10
52
20
11
36,5

89
42
52
22,5
89
84,5

Omwent.

227013

4790

Nr. Naam
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Binnema's Mûne
Wynzer Mûne
De Oudkerkermolen
De Hoop
Oegemûne / Grutte Mûne
Broekpoldermûne
Windlust
De Korenaar
Tjasker
De Kievit
De Mûnts
Arkens
Achlumer Mole
Skalsumer Mole
De Rentmeester
De Marssumermolen
Bullemûne
De Himriksmole
Boktjasker
Kingmatille
De Hatsumermole
De Puollen
Terpzicht
Ypeymûne
Froskepollemolen
molen Swarte Prinsch
Hooglandmole
Kramers Mole
De Hempensermolen
De Hoop
Tjasker
Langwert
De Huinsermolen
De Eendracht
Marswâl
Fatum
Duivenhok
Wieuwens
De Ikkers
Ienzer Mole
Tjasker
De Princehofmolen
De Onderneming
Pankoekster Mole
Himerter Mole
Terpensmole
De Haensmole
De Borgmolen
De Cornwerdermolen
De Klaver

Plaats
Stiens
Wyns
Aldtsjerk
Roodkerk
Broeksterwoude
Broeksterwoude
Burum
Sexbierum
Veenwouden
Menaldum
Buitenpost
Franeker
Achlum
Schalsum
Menaldum
Marssum
Lekkum
Leeuwarden
Augustinusga
Dronrijp
Dronrijp
Dronrijp
Marssum
Ryptsjerk
Leeuwarden
Tytsjerk
Goutum
Goutum
Wergea
Sumar
Bolsward
Winsum
Huins
Kimswerd
Lollum
Tzum
Tzum
Oosterlittens
Warten
Edens
Allingawier
Eernewoude
Witmarsum
Witmarsum
Burgwerd
IJlst
Grou
Grou
Cornwerd
Bolsward

Belast Onbelast Totaal
16
21,5
53

5
44,75
0

21
66,25
53

38,5
37,5
-10

17,5
53
-180

56
80,5
-190

40

3

43

10
131,5
178
62
61
55
102
36
145
62
131
59
20
26,5
0
32
27
102
40
--29,75
102,5
42,75
30
7
70

34
52
113
51
15
40
44
0
100
0
79
0
4
51
0
13
15
34
137
--10
16,5
45,25
0
24
0

44
183,5
291
113
76
95
146
36
245
62
210
59
24
77,5
0
45
42
136
177
--39,75
119
88
30
31
70

80
0
0

0
0
0

80
0
0

125
86
72,75

35
8
8,25

160
94
81

80
59,25

78
24,25

158
83,5

Omwent.
12748

189374

65529

66497

61655

Nr. Naam
91 Rispens
92 De Bird
93 Heechhiem
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
132
133
134
137
145
148

Plaats

Belast Onbelast Totaal

Oosterend
Grou
Goengahuizen

38,5

11

49,5

De Modderige Bol
Jansmole
Lonjé
Oegekleastermole
Roekmole
Beabuorster Mole
De Mellemole
De Rat
De Vlijt
Geau's mole /
Geaupoldermole
Grevensmolen
Ybema's molen
De Weijert
De Nylânnermole
De Snip
Tjasker
De Sweachmermolen
De Groene Molen
Penninga's Molen
Welgelegen
t Lam
De Jager
de Skarrenmoune
Tjasker de Deelen
Tsjongermûne
Korenmolen
Windlust
De Rietvink
De Reiger
De Gooyer
Windlust
t Zwaantje
De Vesuvius
Tjasker
De Verwachting
De Hersteller
Notmûne
De Mars
Spinnekopmole
Dorismooltsje

Goengahuizen
Goengahuizen
Bolsward
Hartwerd
Goëngahuizen
Tjerkwerd
Akkrum
IJlst
Koudum

23,75
15
36

0
5
27

23,75
20
63

64

21

85

705
4

6
61

711
65

80
36,75
67
129,75
63
20
92
49
43
70
1005

0
18,75
110
128
28,5
0
4
20
67
140
55

80
55,5
177
257,75
91,5
20
96
69
110
210
1060

0

40

40

15
100
25
270,5

8
125
62
182

23
225
87
452,5

40,5
10
141

18
210
0

58,5
220
141

22,75
215,5
0
42
10
94,5
95

0
158,5
823
86
120
27,5
31

22,75
374
823
128
130
122
126

Windmotor Heechhiem

Deinum
Molkwar
Skar

123
25
18

0
0
0

123
25
18

Jaap Tiedema

Oppenhuizen
Vegelinsoord
Workum
Makkinga
Workum
Workum
It Heidenskip
Langweer
Joure
Joure
Heerenveen
Woudsend
Woudsend
Scharsterbrug
Oldeboorn
Mildam
Sloten
Wolvega
Nijetrijne
Nijetrijne
Wolvega
Noordwolde
Nijemirdum
Elsloo
Wijckel
Hollum
St. Johannesga
Koartwâld
de Blesse
Nijhuizum
Oudega (W)

Omwent.

22050

31312
39876
77658
141518
58303

44007
453918

103346

24290
114000

354703

85445
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