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In dit nummer
Nieuws van De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders.
Molenrestauraties en electriciteitsopwekking op de Hollumer molen, de Burumer
molen viert herstel en behoudt moumentenstatus,liefde voor de tjasker van
Allingawier, mijn mooiste molen, molenhistorie over de zware storm van 100 jaar
geleden en nog veel meer.

Bij de foto’s van de cover
Voorop: oplevering De Babuurstermolen bij Tjerkwerd.
Achterop: De Hersteller te Sintjohannesga op een fraaie winterdag
Op deze pagina: De Kollumermolen Tochmaland gefotografeerd door
Jacqueline Brauwers tijdens de laatst gehouden Friese Molendag.

Agenda
20 februari
27 maart
4 april
11 en 12 april:
30 mei
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Sluitingsdatum kopij nr. 157
Voorjaarsvergadering GFM
Excursie GFM
Leeuwarder Molendagen
Jubileumviering GFM in Vrouwbuurtstermolen
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Van de redactie
We zijn nog vier nummers verwijderd van de 160. Dan hebben we 40 jaar lang
aan de redactietafel het Friese molennieuws verzameld en voor u verwerkt.
Volgend jaar is het dus in meerdere opzichten feest. Dat zal al in het komende
nummer merkbaar zijn. Daarin wordt teruggeblikt op 40 jaar Gild Fryske
Mounders. Het bestuur vraagt alle betrokkenen om wetenswaardigheden uit die
periode. Al die memoires en verhalen zullen worden verzameld. Liefst zien we
daar ook (oude) foto’s uit de geschiedenis van ons Gild bij. Mij dunkt dat je in
dat nummer niet wilt ontbreken als je wat te vertellen hebt. In mei volgt het
grote jubileumfeest en daar wil een ieder die iets met de Friese molens heeft
natuurlijk bij zijn. Ook daarover in het komende nummer meer.
Maar eerst is er nog dit nummer 156, wederom geheel in kleur. De overgang van
grijstinten naar kleur is door iedereen met instemming en vreugde ontvangen en
dat doet ons goed. Ook nu hebben we weer allerlei kleurrijke informatie
verzameld en/of binnengekregen. We hopen dat u het met genoegen zult lezen.
We willen nog wel opmerken dat dit blad mede mogelijk wordt gemaakt door
onze vaste adverteerders, wiens steun wij zeer waarderen. Ook uitgeverij Masije
Makkum/Joure die dit blad verzorgt, mag daarbij niet ontbreken. Een woord van
dank is op zijn plaats. Voor komend jaar wensen wij u alles wat goed is.
Gerben D Wijnja
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Efkes byprate
troch “De Fryske Mole”
Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten
Voor 1 september 2014 zijn de beschikkingen van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) van het jaar 2014 uitgegaan. Het betreft hier de
instandhoudingsperiode 2015 tot en met 2020. Er zijn 162 beschikkingen
afgegeven voor rijksmonumenten in de provincie Fryslân. Onder deze 162
monumenten zitten maar drie molens. Dit is niet zo vreemd aangezien de meeste
molens al eerder een beschikking hebben ontvangen.
Het maximale subsidiebedrag per molen voor de brimperiode van 6 jaren
bedraagt € 30.000,-- (50% van € 60.000,-- max subsidiabele kosten). Voorheen
was dit 60% van € 50.000,-- maximale subsidiabele kosten, waardoor het eigen
aandeel met 10% is gestegen.
Een overzicht van alle afgegeven beschikkingen per provincie is te vinden op de
website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Subsidieregeling monumenten Fryslân 2014 (van
provincie Fryslân)
Bij de provincie Fryslân kon vanaf 1 september 2014 een subsidieaanvraag
worden ingediend voor restauratie van monumenten of karakteristieke
gebouwen. Dit jaar zijn er zes categorieën waarin subsidie kon worden
aangevraagd. Variërend van restauratie tot herbestemming of onderhoud
rijksmonumentale molens. Op de eerste dag van indiening zijn er 57 volledige
aanvragen ingediend, waardoor het subsidieplafond was bereikt en er een loting
plaats moest vinden. In de categorie restauratie rijksmonumenten zijn twee
molenrestauraties ingediend en in de categorie restauratie karakteristieke
panden één molen. In de categorie onderhoud molens, die voorziet in 15%
subsidie over het instandhoudingsplan, zijn twee plannen ingediend maar die zijn
niet volledig bevonden omdat er geen BRIM beschikking bij zat. Moet wel gezegd
worden dat molens in eigendom van lagere overheden (gemeenten of
Waterschap) geen aanvraag bij de provincie kunnen indienen. Het lage aantal
molenaanvragen laat zien dat de meeste molens inmiddels een provinciale
subsidiebeschikking hebben ontvangen.
De beschikkingen zullen rond 5 december worden verzonden.

Molenbehoud
Op 24 oktober was er een themadag Restauratiepraktijk molenbehoud bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort (RCE). Samen met Fokke
Busman heb ik deze vergadering bezocht.
De heer Gerard Troost , specialist molens en waterbouwkundige hield een
inspirerend verhaal over het behoud van molens. Maar wanneer moet je een
molen behouden of herstellen en wanneer mag of moet je een molen
verplaatsen? Als een molen uniek is moet je hem zeker proberen te behouden
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of althans te herstellen .
Als voorbeeld werd gebruikt de Koffiemolen
in Egmond aan de Hoef. (foto hiernaast)
Deze molen is gebouwd in 1899 en pas in
1957 ontdaan van zijn gaande werk. In
1962 is er een horecabedrijf in gevestigd.
Het is de enige beltkorenmolen in Noord
Holland, De RCE heeft een positief advies
gegeven voor herstel van de molen, met
dien verstand dat onder in de molen een
horeca bedrijf mag blijven zitten.
Een tweede voorbeeld:
Bij de autoweg A4 in de buurt van
Leiden staat een prachtige
goedwerkende poldermolen. Omdat de
molen bijna tegen de nu achtbaansweg
staat is het molenbiotoop dermate slecht geworden dat
normaal draaien en opmalen bijna niet meer mogelijk is. De molen kan een paar
honderd meter verplaatst worden zodat hij weer onbelemmerd kan draaien.
De RCE geeft een negatief advies voor verplaatsing. De fundatie en het achtkant
vertegenwoordigen een hoge materiële authenticiteit. Nabij de molen staat ook
nog een molenaarshuisje met monumentale waarde. Ik heb de indruk dat de
rijksdienst in de toekomst bijna geen molenverplaatsingen meer zal goedkeuren.
Begin deze eeuw was het verplaatsten van molens nog heel normaal Een
woordvoerder van de provincie Zuid-Holland zei toen bij de aanleg van de
A4 dat de molens op een nieuwe plek beter in het landschap passen en beter
functioneren. „Als er bijvoorbeeld hoogbouw of er een hoge talud naast een
molen komt, dan vangt een molen minder wind. Voor een molenaar is het niet
aantrekkelijk”.
Barend Potjer
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Het Gild had haar najaarsvergadering in Poppenwier op
vrijdagavond 7 november. Het trok een volle zaal
molenvrienden die van heinde en ver kwamen. Onder
hen John Verpaalen die een lezing gaf over de molens in
Vlaanderen tijdens de verschrikkingen van de Eerste
Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden.
Daarvoor waren er diploma’s uitgereikt wat gepaard ging
met passende toespraken. Maar er was ook koffie met
gebak (oranjekoek) en in de pauze gingen de schalen
met bitterballen rond. Kortom, een feestelijke ambiance
die ons alvast in de stemming bracht voor het 40-jarig
jubileum van komend voorjaar. Er werd teruggeblikt, er
klonken complimenten, het reüniekarakter was
voelbaar, maar er waren ook zorgen over de Friese
Molendag. Daar zal een nieuwe werkgroep voor moeten
komen. In het jubileumjaar mag die dag natuurlijk niet
op de internationale molenkalender ontbreken. Het
werk van secretaris en penningmeester riep geen vragen
op, zodat we wat dat betreft met goed vertrouwen het
jubileum tegemoet mogen zien. Na afloop was het nog
geruime tijd gezellig aan de bar. (foto’s Facebook GFM)
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Op 23 mei 2015 is het 40 jaar geleden, dat het Gild Fryske Mounders is opgericht.
Op zaterdag 30 mei 2015 wordt dit heugelijke feit gevierd in Vrouwbuurtstermolen. Noteer
alvast deze datum.
In De Utskoat zal begin volgend jaar uitgebreid aandacht worden besteed aan dit heugelijke
feit. Hierbij willen we graag gebruik maken van uw ervaringen, anekdotes en foto’s.
Hebt u nog wederwaardigheden en/of foto’s die kunnen bijdragen aan een mooie publicatie,
dan willen we deze graag via de e-mail van u ontvangen. Het emailadres: jrozenga@dds.nl
We zijn reuze benieuwd naar uw bijdrage!!
Namens Bestuur en Feestcommissie,
Johannes Rozenga, penningmeester GFM.
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Op zaterdag 4 april vindt de GFM excursie weer plaats. Dit
keer reizen we richting Gelderland, waar we een vijftal
molens zullen gaan bezoeken. Het belooft wederom een
gevarieerd programma te worden. Vier korenmolens en een
koren-en houtzaagmolen staan op het programma. Naast
deze twee functies, zullen we ook de nodige verschillende
typen molens bezoeken: een ronde stenen stellingmolen, een
ronde stenen beltmolen, een achtkante stellingmolen, een
achtkante beltmolen en een torenmolen.
De eerste molen waar wij naartoe reizen is korenmolen “Nooit Gedacht” Te
Warnsveld. Deze molen werd in 1905 gebouwd en is daarmee dus relatief jong.
De molen is eigendom van vereniging De Hollandsche Molen. Na Warnsveld
reizen we door naar Ruurlo, alwaar we de koren- en houtzaagmolen “Agneta”
gaan bezoeken. De molen is eigendom van molenmaker Vaags, voorheen was de
molen eigendom van de familie Ten Have. Als derde molen staat de
“Teunismolen” te De Heurne op het programma. Deze achtkante stellingmolen
werd gebouwd in 1822. Officieel kreeg hij de naam “De Haan” mee, maar die
naam werd nimmer gebruikt. Na “De Heurne” gaan we verder naar “De
Kempermolen” te Breedenbroek, gebouwd in 1882. De Achterhoek is de regio
van Ten Have. Al deze vier molens hebben op één roede het Ten Have
wieksysteem. De laatste molen op onze reis zal de “Grafelijke Korenmolen” te
Zeddam (zie foto) op het programma staan. Deze imposante reus torent hoog
boven het dorp Zeddam uit en werd gebouwd voor 1441. Het is daarmee de
oudst nog bestaande windmolen in Nederland, meer dan 573 jaar oud!
U kunt u zich alleen telefonisch aanmelden voor deze excursie. Als u mee
wilt gaan, laat dit dan tijdig weten aan Ruurd-Jakob Nauta,
telefoonnummer: 0515-439929 (na 19.00 uur) of 06-28930890
Eventuele introducés, die op uw kosten meereizen, kunt u zelf doorgeven. Op tijd
telefonisch aanmelden is een pre, omdat wij te maken hebben met een
maximum aantal beschikbare plaatsen. De excursie is destijds speciaal opgezet
voor leerling-molenaars, maar natuurlijk mag iedereen die geen leerling meer is,
ook gebruik maken van dit bijzondere jaarlijkse uitstapje. Dus, of u nu GFM-lid,
Fryske Mole donateur of GVM-lid bent, u bent allemaal van harte welkom! Ook
mag iedere excursieganger 1 (betalende) introducé meenemen.
De prijs van de excursie zal, net als in 2005-2014, 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) en McDonald's Heerenveen (7.20 uur).
Wees op tijd, want de bus wacht niet! Ook geldt wederom net als alle
voorgaande jaren: vol=vol, dat geldt bij 58 aanmeldingen. Wij zien uw
aanmeldingen met veel plezier tegemoet. Jaap Tiedema & Ruurd Jakob Nauta
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In Memoriam Willem D. Hengst
Willem Hengst de schrijver van het boek
"De Heidenskipster molen fan eartiids"

Onlangs hoorden we van het overlijden van een groot molenvriend.
Willem D. Hengst overleed 4 oktober in de leeftijd van 72 jaar. Hij
was bijzonder molenminded. Dat vertaalde zich o.a. in het met Jan
Bergstra samenstellen van het boek over de windmotoren. Maar nog
meer is hij bekend van de bijzondere monografie over de molens uit
zijn Heidenskip. Als kind leefde hij al voor de molens: hij kende ze
allemaal bij naam in de wijde omtrek van de boerderij aan de
Ursuladijk. Kenner werd hij van windmotoren die hij misschien nog
wel mooier vond dan de oude achtkanten, de spinnekoppen en de
tjaskers. Hij verzamelde alles over molens, het boerenbedrijf en natuurlijk over Workum en It
Heidenskip. Ook schreef hij voor de dorpskrant stukjes over de molens van zijn geliefde streek.
Willem heeft het privé zwaar gehad, zeer zwaar, mede ook omdat zijn gezondheid hem in de steek
liet. De interesses en hobby’s hielden hem op de been. Want er was meer waarvoor hij zich
interesseerde. De geschiedenis van It Heidenskip en Workum lagen hem na aan het hart. Kerkorgels
boeiden hem in hoge mate. Wanneer we het over het Hinzorgel in de Bolswarder Martinikerk
hadden dan genoot hij. Maar hij zorgde persoonlijk voor de aankoop van het koororgel in de
Gertrudiskerk in Workum. Accordeonmuziek uit de Alpen was ook zo’n geliefd onderwerp. Hij ijverde
voor een stadsdraaiorgel in Workum en had daar alles voor over: het kwam er. Wat Willem in z’n
hoofd had was er moeilijk weer uit te praten, dat zou en moest gebeuren ook al ging dat allemaal
niet over rozen.
Zo verscheen na het Windmotorenboek het zo vurig gewenste boek over de molens in It Heidenskip.
Hij kende veel verhalen, had daar in het verleden ook altijd veel belangstelling voor gehad en ze goed
onthouden. Het kwam de uitgave ten goede. Dat gold ook voor de illustratieve verzorging. Jarenlang
had hij de molenfoto’s bij elkaar gespaard en toen de verzameling compleet leek kon het boek niet
uitblijven.
Een groot kenner van de windmotoren is ons ontvallen. We mogen dankbaar zijn voor wat hij
allemaal voor de gemeenschap heeft gedaan.
Willem Hengst heeft eindelijk rust.
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Gerben D. WIjnja

Yn

Auke

Memoriam

Bootsma

Auke is berne op 15 maart 1939 by Ferwâlde. Syn
heit mealde doe noch mei de grutte mole fan de
Aeltsjemar, ien fan de twa dy’t dêr stiene. Dat hat
net lang duorre, doe binne se ferhuze nei Alde
Leije. Se kamen te wenjen by de noch besteande
mole dêr’t syn heit mûnder op wurden wie. Dy
went bestiet trouwens al lang net mear.Dêrnei
binne se nei Wjelsryp ferhuze. Wer gie syn heit mei
in mole oan ‘e slach.

Hy wie dêr ek koster fan de tsjerke. Auke holp wol gauris en tocht dêrby ek om
de mûne. Ek moast hy dêr de klok liede om tolve oere. Dan mocht er op skoalle
net neibliuwe want dan rûn it mis. Dêrnei is Auke syn heit ferhuze nei it
stoomgemaal oan ‘e râne fan de Makkumer Mar. Auke sette nei skoalle ta yn
Skuzum. Spitich wie it dat syn heit dêr ferstoarn is, noch mar 43 jier âld. Auke is
doe fan skoalle ôf boerefeint wurden by Wjelsryp. Letter kaam er by it lean- en
terskbedriuw Van der Meer yn Makkum. Hy wie net in man fan fêst wurk. Mei de
terskmasine reizge er by de boeren lâns yn Drinte en Wieringermar. Yn dy tiid
trof ik him foar it earst op ‘e Froubuorstermûne. Letter kaam er op ‘e mûne fan
Wytmarsum. Hy wie fertroud mei waar en wyn. Teory hie er net folle mei op. Hy
hold fan âlde ferhalen oer mûnders. Hy hi eek in protte selsbetrouwen. Dat is
allegear al wer sa’n 35 à 40 jier lyn. Ik mealde doe al foar de bakker yn Harns en
Auke wie der graach by. By ús hie er te meitsjen mei koarn en weet; dat die him
altyd tinken oan de tiid mei de terskmasine. Hy behartige ek de spinnekoppen
Arkens-Spannumerhoek en Fatum fan de gemeente Frentsjer. Hy hat in prtte by
de ein hân en ek in pear jier taholden yn Denemarken. Mar de mûnen rûnen as
in reade trie troch syn libben. Dêr lei syn hert. Hy wie der geskikt foar: hy wie
sterk, handich en rjocht troch see. Hy hat it lykwols net altyd maklik hân. De
lêste jierren kaam hy mei Nel Hemminga yn rêstich farwetter en hat sa noch 17
goede jierren hân. De lêste jierren dêrfan krige Auke sûnens-swierrichheden mei
û.o. de galblaas. Dochs noch ûnferwachts ferstoar hy op 9 oktober. Op 15
oktober is hy te hôf brocht by de tsjerke fan ‘e Ryp. Auke wie in
“bûntenbeentsje” yn ‘e mûnewrâld, ien fan de lêsten út in âld mûnderslaach. Wy
tinke mei nocht oan him werom.
Lourens Sierkstra
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“Maar alleen deze molen”

“Het is hoe dan ook een prachtig
monument”
Maandag 6 oktober gingen in
Burum de vlaggen uit.
Minister Jet Bussemaker van
Cultuur kwam voor een
bliksembezoek
hoogstpersoonlijk naar het
hoge noorden om de Burumers
het goede nieuws te brengen.
Het was maandenlang zeer
onzeker of de gerestaureerde
molen de belangrijke
monumentenstatus zou mogen
behouden. Door de verwoestende
brand van twee jaar geleden was
uit de restanten wel bruikbaar
materiaal gered, maar in de ogen
van de minister was dat te weinig
om de molen daarmee de status
van Rijksmonument te laten
behouden. Het was een voelbare
smet op het
blazoen van de betrokken. Natuurlijk
was het bestuur van de
erfgoedstichting Kollumerland er niet blij mee. Zij hamerde er voortdurend op
dat het belang van die status de molen in de toekomst niet vogelvrij zou maken.
Immers, zonder die bescherming zou je in de toekomst met de molen kunnen
doen wat je maar wilde. Er kwam breed gedragen steun uit het dorp dat als één
man achter de strijd voor wederopbouw en behoud ging staan, vakbekwame
molenmakers deden wat van hen verlangd werd, de geschiedenis werd
nauwgezet uitgeplozen en te boek gesteld, politici werden enthousiast gemaakt,
de pers werd voortdurend bestookt met nieuwtjes en acties en last but not least
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was er de gezaghebbende Raad voor Cultuur die de minister adviseerde de
molen de gewenste status te laten behouden.
Ondanks zoveel steun bleef de minister halsstarrig bij haar standpunt: de molen
gaat van de lijst, Windlust is geen Rijksmonument meer. Zelfs toen de voltallige
Tweede Kamer haar op dit standpunt aanviel, bleef ze volharden in haar besluit.
En toch viel toen het kwartje nog onverwacht spoedig in het voordeel van de
Burumer molen Windlust. Jet Bussemaker kwam tot inkeer en besloot de molen
alsnog de status van rijksmonument te laten behouden. Bij haar bezoek begon
ze de aanwezigen waaronder burgemeester Bilker, het stichtingsbestuur en de
molenaars te complimenteren: “Iedereen die dacht dat de molens alleen in de
Kinderdijk stonden die weet nu wel beter, want u heeft als geen ander met
vereende kracht de molen naar het Nederlandse parlement gebracht. Dat is een
felicitatie waard, want dat heeft u buitengewoon succesvol gedaan. Het was een
lastig besluit om in eerste instantie toch te zeggen dat dit geen rijksmonument
zou worden. En dat ik uiteindelijk na ampel besluit heb besloten om voor deze
molen een uitzondering te maken en hem alsnog de status van rijksmonument te
geven.”
Het is natuurlijk toch de Kamer geweest die haar unaniem vroeg de molen als
rijksmonument te blijven betitelen. Desondanks blijft ze ook nu nog bij haar
analyse dat het een replica is, maar ze vindt dat ze als minister ook moet
luisteren naar de Kamer en dat het echt een uitzondering betreft. “Vroeger was
de regeling ook ruimhartiger voor dit soort monumenten en volgend jaar wordt
er over de nieuwe erfgoedwet gedebatteerd en dan wordt er ook een nieuw
kader gemaakt. Ik heb nu met mijn hand over mijn hart gestreken”, aldus de
minister in haar toelichting en “Het is hoe dan ook een prachtig monument”. Een
mooie boodschap. Eind goed al goed zou je kunnen zeggen. Gerechtigheid heeft
in de ogen van de Burumers en molenvrienden gezegevierd. “Het gaat hierbij om
een unieke casus", zo schreef de minister in een brief aan de Kamerleden. Dat
wisten ze in Burum al lang, maar het stemt ze tevreden dat de minister dat nu in
ieder geval ook inziet en ernaar handelt.
Gerben D. Wijnja
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De Pankoekstermole bij Witmarsum is in 1900 gebouwd ter vervanging van
een afgebrande voorganger. De molen is destijds gebouwd door de firma J.H.
Westra uit Franeker. De molen werd toen meteen voorzien van zelfzwichting,
een wiekverbetering die nog maar pas aan zijn opmars was begonnen.
Van Reeuwijk bouwmeester uit Arum kreeg in 2012 opdracht een restauratieplan
op te stellen. Bij de restauratie in 1976 werd de molen ten onrechte voorzien van
oud Hollands tuig wat nu dus is rechtgezet. In de molen werden zelfs nog oude
zelfzwichtkleppen terug gevonden! Een treklat doet nu dienst als trapleuning!
Op woensdag 1 oktober zijn door de molenmakers van Hiemstra, Rolf Dijkema en
Wobbe Anne Veenstra de nieuwe roeden van fa. Straathof gestoken. Dat
gebeurde met behulp van een rupskraan van Sierdsma uit Wyckel zoals op de
foto van Van Reeuwijk bouwmeester is te zien. (foto’s via Jaap Tiedema)
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Aanbieding voor
de lezers van
De Utskoat
De drukker van dit blad gaf onlangs een boek
uit over de Makkumer arbeidersgeschiedenis
waarbij schrijver Gerben D. Wijnja, tevens
redacteur van De Utskoat, aan de hand van
een speurtocht door de oude Makkumer
stegen op menig interessant verhaal stuitte.
Voor de in molens geïnteresseerde lezers
kan dit boek ook een waardevol bezit zijn. Dit
boek is vooral een postume hulde aan al die stille
zwoegers die meehielpen het Makkum van nu te
verwezenlijken: de arbeiders van de panwerken, de kalkovens, de scheepswerven, de molens, de visserij, de winkeliers en al die anderen, de huisvrouwen
niet in de laatste plaats.
In de Makkumer stegen heeft zich heel wat afgespeeld. Een wereld vol lief en
leed werd daar gedeeld, vaak gezamenlijk, want arbeiders voelden zich aan
elkaar verbonden hoewel sommigen het misschien ook wel hebben ervaren als
tot elkaar veroordeeld. In dit boek wordt daarover een en ander verteld, niet
uitputtend en niet wetenschappelijk onderbouwd, maar wel vanuit de gedachte
dat de geschiedenis van een dorp, de vlecke Makkum in dit geval, niet zonder de
arbeiders tot stand had kunnen komen. Het boek is rijk geïllustreerd, volledig in
kleur en onder de foto’s bevinden zich ook diverse molenafbeeldingen. Wat het
boek voor de molenliefhebbers extra interessant maakt, is het verhaal in het
hoofdstuk over de papiermolen die hier tot 1911 heeft gestaan. Naast een
spannende belevenis van een meisje dat in de voddenschuur van de molen komt
werken, lezen we ook over een spookverhaal dat op deze molen slaat en verder
wordt de geschiedenis van de papiermolen uit de doeken gedaan.
Als lezer van De Utskoat bieden wij u korting op de aanschaf van dit
boek. Normaal bedraagt het € 18.95, maar zo lang de voorraad strekt
kunt u het aanschaffen voor de feestelijke prijs van € 10,- (excl.
verzendkosten).
Het boek telt 140 pagina’s, is gebonden in harde kaft en full colour uitgevoerd.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij uitgeverij Masije.Via e-mail:
info@masije.nl met opgave van uw naam en adresgegevens alsmede het aantal
dat u wilt aanschaffen. Of bellen 06 - 82 06 72 09. Geef wel aan dat u
Utskoatlezer bent! Afhalen in de Masijewinkel in Makkum of Joure kan ook. Belt u
wel van tevoren. Dan ligt het klaar als u het afhaalt.
Wij wensen u alvast veel kijk- en leesplezier.
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Nieuwe kans voor traditionele
windmolen op Ameland
Koren en mosterdmolen “de Verwachting” is gebouwd op de plaats waar
van 1840 tot 1949 de oorspronkelijke molen heeft gestaan. In 1988 is
deze oude stellingmolen herbouwd en weer in gebruik genomen als
korenmolen. Met de molen wordt rogge en andere meelproducten voorde
lokale bakkers gemaakt. In 2004 is de korenmolen uitgebreid met een
mosterdmaalderij. Er wordt nu ook op ambachtelijke wijze mosterdzaad
gemalen, waarvan een natuurlijke mosterd wordt gemaakt. Deze
mosterd dient als basis voor een groot aantal unieke mosterdsoorten en
draagt het keurmerk ‘’Amelands product’’.
Alle lange tijd was er bij het bestuur van de Vereniging Vrienden van de
Amelander Molens de wens om elektriciteit te winnen met onze “oude” klassieke
koren- en mosterdmolen “de Verwachting”. Door het feit dat de molen veel in
productie is voor het malen van meel en mosterdzaad, was de gedachte dat
daarbij een bepaalde overcapaciteit was. Vele rekenmodellen, voorstellen en
bouwkundige wijzigingen zijn daarna met bestuur en vrijwillige molenaars
besproken. Uiteindelijk leidde dit nog niet tot het gewenste resultaat, totdat Kees
Iepema, docent aan de NHL, werd geraadpleegd. Hij had ervaring met het
bouwen van een schaalmodel van een getijdenmeter in het Natuurcentrum.
Dhr. Iepema (op de foto hiernaast bij de generator) zag het als een uitdaging
voor zijn studenten om rekenmodellen te ontwikkelen die moesten leiden tot het
omzetten van windenergie naar elektriciteit. Besloten werd om een eerste
schouw te laten uitvoeren door een groep 1e jaars studenten. Het door de
studenten uitgevoerde onderzoek, verwoord in het rapport “Elektriciteit
opwekken met klassieke windmolens”, gaf zoveel vertrouwen, dat besloten werd
daadwerkelijk onderzoek te toen naar de uitvoering.
Anno 2014 is een nieuwe uitdaging gerealiseerd! Studenten van de afdeling
werktuigbouwkunde en techniek van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
hebben samen met de eilander molenaars, een generator geplaatst waardoor de
traditionele molen windenergie kan opwekken.
Met hulp van een generator levert de traditionele windmolen elektriciteit aan het
net. Hierdoor is de molen energieneutraal. Bezoekers kunnen in de toekomst
accu’s van rijwielen opladen met deze duurzame energie. De molen is onderdeel
van een keten van bedrijven die Amelander Producten produceren. Langs deze
keten wordt een fietstocht opgezet. De huidige wetgeving maakt het niet
mogelijk om hedendaagse grote windmolens op het eiland te plaatsen. Dit
project toont aan dat het duurzaamheidsprincipe ook door inventieve oplossingen
op kleinschalige wijze nagestreefd kan worden.
Zaterdag 18 oktober werd dit bijzondere project officieel in gebruik genomen.
J.T. de Jong, directeur Amelander musea, molens en vuurtoren
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In september kreeg de Babuurstermolen in het veld van Baburen bij Tjerkwerd
haar vertrouwde gestalte terug. De molenmakers van Kolthof en Vaags waren
geruime tijd bezig geweest met het herstel van de molen. In samenwerking met
de Mannen van Staal is er een nieuwe schroef met schroefbak aangebracht.
Daarvoor was het achtkant al van nieuwe panbedekking voorzien. Deze pannen
zijn speciaal gebakken naar de vorm van de oude die na meer dan een eeuw
voor het merendeel hun beste tijd hadden gehad. Wat nog goed was werd
hergebruikt. Het zijn deze pannen die de molen z’n kenmerkende uiterlijk geven
en die hem tot een unieke verschijning in het molenland maken.

Half opgehekt werden de roeden omhoog gehesen, een gewicht van zo’n duizend kg per
stuk.

Het steken van de roeden werd op die elfde september begunstigd door
schitterend weer en werd gadegeslagen door een paar omwonenden die ook druk
in de weer waren met hun fotokamera. Zo vaak zie je zoiets ook niet van nabij
gebeuren. Op 1 oktober volgde de officiële oplevering waarbij de molen zowaar
nog water kon verzetten ondanks de zwakke wind.
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De kosten van de totale opknapbeurt kwamen neer op een bedrag van
€ 170.000,-. Eigenaar Stichting De Fryske Mole kreeg daarvoor rijkssubsidie
terwijl een aantal fondsen ook bijdragen overmaakte waaronder de plaatselijke
stichting van de dorpsmolen Windkracht 10.
Eigenlijk is nu het molenhuisje aan de beurt. Het woninkje, dat vroeger
permanent bewoond werd door de molenaar met zijn gezin. De laatse was, tot
op hoge leeftijd, Koopmans met zijn vrouw. Daarna veranderde het interieur
door toedoen van vrijwillig molenaar Pier Zijlsing in een waterschapsmuseumpje,
wat het nu nog is. Maar de kachel brandt niet meer regelmatig in het kamertje
waardoor er vochtproblemen ontstaan.
Het beeldbepalende witte polderhúske vormt een eenheid met de gerestaureerde
molen, maar valt niet onder monumentenzorg. De kosten komen dan ook
volledig voor rekening van de molenstichting.
Bij de foto’s op de vorige pagina’s:
Het ophekken van de Vaagsroeden, takelwerkzaamheden voor schroef met bak,
staartwerk en roeden. (foto’s: Gerben D. Wijnja m.u.v. takelwerk staart door Jos
Falkena, bestuurslid van Windkracht 10). Op de pagina daarnaast het lichten van de vang
door vrijwillig molenaar Henk Kuipers, het opmalen van het eerste water met de nieuwe
schroef wat wordt gadegeslagen door vrijwillig molenaar Jentje van der Stap.

Regelmatig staat er in De Utskoat een verhaal van iemand over zijn
mooiste molen. Deze verhalen zijn geschreven door bestuursleden van
De Fryske Molen en door bestuursleden van het Gild Fryske Mounders.
Nu ben ik aan de beurt. Eigenlijk zou ik niet weten welke bestaande
molen ik als 'mijn mooiste molen' zou moeten bestempelen, hoewel
'mijn' molen, de Balkendster, een mooi molentje is die op een unieke
plek aan de elfstedenroute staat.
Toch is er ooit een molen geweest die mijn leven heeft beïnvloed. Dat was
korenmolen “de Hoop” in Smalle Ee. Hij stond ooit op ons ouderlijk erf. Wanneer
hij is afgebroken, of wat er mee gebeurd is, is niet bekend. Volgens mijn vader
lag er een nog molensteen in of naast de sloot. De sloot is in 1996 uitgegraven
door de huidige eigenaar maar er is geen molensteen gevonden. Smalle Ee was
vroeger een belangrijke plaats, had een klooster, een eigen jaarmarkt en de
grietman van de grietenij Smallingerland (het land van Smalle Ee) woonde er en
sprak er recht.
Behalve verkoopadvertenties in de archieven van de Leeuwarder Courant en
enkele benoemingen in het Fries Molenboek is er over de molen weinig bekend.
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Van Dick Bunskoeke kreeg ik een advertentie uit 1804, waarin een ROG molen
wordt aangeboden die eenvoudig is om te bouwen tot een poldermolen. De
laatste advertentie die ik zelf heb kunnen vinden dateert uit 1837. In die
advertentie is geen sprake meer van het ombouwen tot poldermolen. Wat ermee
gebeurd is, of waar hij gebleven is, is vooralsnog in duisternis gehuld.
Maar bij de molen stond een huis, het huis waarin ik ben geboren. In Groningen
noemden ze dergelijke huizen 'sarries hut', in de ene helft woonde de molenaar
en in de andere helft de commies die toezicht moest houden op de juiste betaling
van de belasting op het
gemaal. De vergelijking van
het nog in Glimmen
(Groningen) bestaande huis
met een tekening naar de
herinnering van mijn vader
gaf mij een “aha erlebnis”,
zo moet ons huis er ook uit
hebben gezien!
De beide openingen in de
linker gevel herinner ik mij
nog hoewel ze toen waren
dichtgemetseld.
Het huis waarin ik ben
geboren zag er al anders
uit, de linker helft was hooiopslag geworden. In het
rechter deel woonden wij
met uitzicht over de Smalle
Eester zanding.
Ons huis is in 1967 afgebroken en vervangen door een lelijke semi-bungalow,
gemetseld van de oude Friese geeltjes van het afgebroken huis. Dat huis is
inmiddels ook al weer is vervangen door een ander huis.
Voor meer informatie over de molen in Smalle Ee:
http://www.molendatabase.org/ verdwenen molens nummer 5949. Daar ook
staat de plek aangegeven en een foto van het huis waarin ik geboren ben.
Op de ALV in maart volgend jaar is Bob Poppen uitgenodigd om het één en ander
te vertellen over de belasting op het gemaal in Groningen en Fryslân.
Albert Wester, secretaris GFM
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Der wie in tsjasker dy mealde it stikje lân altiten droech foar de boer.
Mar op in goeie dei kamen der mannen yn pakken en huodden op, dy 't
seinen dat it iene lân droech wie en it oare lân ûnder wetter stie. Dat kin
net mear en der moat in polder komme en in gruttere mûne, dy ’t it
allegearre droech mealle kin. In polderbestjoer waard oprjochte en elke
boer moast sinten betelje foar it bouwen fan in mânske mûne.
De sleat waard slatten en feroare yn in tochtsleat nei de mûne ta. Op dy
tochtsleat kamen alle oare sleatten út en de mûne mealde it droech en in
mûnder siet yn it mûnehokje en seach ta it rut út nei it meallen fan 'e wjukken.
De boeren bliid en it polderbestjoer grutsk. Dat hienen se goed oprêden.
De bern út it doarp wienen net bliid, se koenen by winterdei net mear reedride
op it beferzen ûnderstrûpte lân. It wetter wie der wei meald en de lannen stienen
droech.
Ek de tsjasker wie net bliid, it stie der mar mei de wjukken yn 'e loft en de boer
fergeat ek mei se te meallen. (In tsjasker is sa moai dat it froulik is).
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Doe kaam der in man lâns fytsen, dy seach dy tsjasker stean en op de eftergrûn
de mânske mûne en wist, de tsjasker is dea yn ein en at die net ferplakke wurdt
dan stoart se yn.
Dy man gie nei de boer ta en sei:”wolle jo dy mûne ek kwyt”? De boer sei:”wat
foar mûne bedoele jo”? “No dy lytse tsjasker”! “Ja, dat mei wol, as jo se der sels
wei helje, dan smyt ik de sleat ticht en sjogge wy der neat mear fan”. “Wy
moatte mei de tiid meigean en wy hawwe no in mânske mûne, dy 't it lân
allegearre droech hâldt”. Earme tiden. Tiden hawwe tiden.
Sa sein, sa dien fansels. De tsjasker waard ôfbrutsen en op in heawein lein. It
hynder der foar en op nei Allingawier. Dêr waard in rûne sleat groeven en de
tsjasker opboud. De seilen gienen nei de souder fan 'e smidte. De smid hie wolris
mei in mûne meald, dat hy koe wol mealle as hy dochs yn 'e smidte wie. Hy
mealde in pear kearen as it waaide. Mar doe barde der wat mei de smid en hy
koe net mear mealle en de seilen bleaunen op de smidte souder lizzen.
Wer stie de tsjasker stil efter yn 't lân. Nei in pear jier fertutearze te stean, bruts
der in wjuk ôf. It gers stie trije konten heech en it reid fertsjustere de tsjasker.
De wyn koe der ek net by komme, it lei no yn 'e lijte. Dat elkenien fergeat de
moaie grutske tsjasker.
Mar blinder skriuwer, in mearke rint dochs altiten goed ôf? Sa is it mar krekt. Ik
sil der mei oan 'e gong en bring it ta in ivich meallend ein.

De tsjasker begjin dit jier sa’t sy stie op it lân fan de Âldfaers Erf Rûte yn Allingawier.
www.aldfaerserf.nl
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De tsjasker is jierren lyn troch it museum meitsje litten. Se koenen it ûnderhâld
net rjocht mear betelje. De smid koe it net mear meitsje en net ien hie der
ferstân fan. Dat stadichoan fertutearze se.

De tsjasker oktober 2014. Se mealt wer mei in nije losse kop! De ezel is ek fernijd.
De pal is fêstsetten

Sa’t de tsjasker der no by stiet, augustus 2014. Wûnders barre troch tsjoenders.
It lytse hokje is no in grutte pleats wurden. Yn in mearke kin alles. De wâldpyk
sei: “It is stjerrende wier leave”. Is dit de Wâlden? Nee, dit is de Greidhoeke. Ik
bin net út de Wâlden en gjin frou, mar wol froulik.
Ik wol witte hoe dit ôfrint skriuwer, skriuw troch en lit dy net ôfliede troch de
leafde foar froulju.
De tsjasker “De leafde” krige ek ferkearing mei in
jongkeardel en der waard wer faak mei meald.
Fereale mealle op in sêft waarme wyn is sa noflik
en fielt hyt oan. Ôfkuolje yn 'e feart tichteby en
swimme. In goeie mûnder swimt ivich en altiten
yn 't simmerskoft by “syn/har” mûne. Dûkt fan 'e
útskoat yn 'e feart en swimt in pear rûntsjes.
Hinget de wiete swimklean oan in wjuk te
De nije losse ûnderdielen makke en krigen fan
Hiemstra yn Tsjummearum.

26

De Utskoat nummer 156 – december 2014

droegjen. Mar hawar, hoe giet it fierder mei de tsjasker?
De tsjasker har krús is in stik yn ferrotte en moat in nei krús ha. Dy losse kop
(liket in krús) wurdt makke en dan foar de wjukken hongen en kriget dan in
reade nûn. De wjukken hingje dan wer rjocht en sljocht. It halslager kriget in
rein kape tsjin it ynwetterjen. Spielt de boargerisel net fuort; dat soarget foar it
smarren fan 'e hals by it meallen. O, dat wit elke mûnder al, alwittende skriuwer.
Noch faak is der wer in jongkeardel fereale op dizze moaie tsjasker “De leafde”
en har oan it meallen bringt op de wyn fan 'e Fryske greidhoeke.
En sy libbe noch lang en lokkich.
Johannes Rozenga, ferteller fan mearkes.
Goede samenwerking wordt voortgezet

Nieuw contract tussen BankGiro Loterij
en De Hollandsche Molen
De BankGiro Loterij en De Hollandsche Molen hebben hun samenwerking
- wederom - verlengd met vijf jaar tot en met 2019. De Hollandsche
Molen ontvangt jaarlijks een bijdrage van deze goededoelenloterij van €
400.000 voor het molenbehoud. De Hollandsche Molen is dan ook zeer
verheugd met de voortzetting van het beneficientschap. Met dit geld
kunnen de komende jaren weer vele molens worden gerestaureerd.
De Hollandsche Molen is al sinds 2001 beneficient van de loterij. Om de vijf jaar
wordt de samenwerking geëvalueerd en neemt de loterij een beslissing over de
toekomst.
Dankzij de steun van dé cultuurloterij van Nederland is de vereniging erin
geslaagd tientallen molens te laten restaureren. Niet alleen dit hoge aantal geeft
aan hoe belangrijk de bijdragen van de loterij zijn geweest. Tussen deze molens
zaten ook vele ernstig vervallen exemplaren die zonder steun van de BankGiro
Loterij onherroepelijk verloren zouden zijn gegaan. Ook molens van nationaal
belang, zoals de unieke watervluchtmolen Kilsdonkse Molen in het NoordBrabantse Beugt, konden mede dankzij een bijdrage van de BankGiro Loterij in
volle glorie terugkeren.
De loterij was ook zeer positief over de kwaliteit van de samenwerking en besloot
daarom onlangs tot verlenging van het contract.
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De monnikmolen uit 1863, aan de rand van het natuurterrein ‘de
Hempensermar’ van Staatsbosbeheer, was op 15 augustus het
decor van de lustrumdag van ROC Friese Poort met als thema
culturele hoofdstad. Circa 1100 deelnemers (personeelsleden)
hadden de keuze uit 22 workshops die gelinkt
waren aan het winnende bidbook. Zestig
deelnemers kwamen naar de molen om te
genieten van de natuur en de nog in goede
staat verkerende molen.Tijdens de
voorbereiding één en al bedrijvigheid en
gezelligheid. Een lekker bakje koffie,
‘fjildpraat’ in het najaarszonnetje en later
zelfs saté en gekookte eieren voor de
liefhebbers. Dit alles in de luwte van de
draaiende molen met zicht over de polder.
Wat is dat buitenleven toch genieten!
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Vogelwachters Johannes van der Meer en Joan Brink verzorgden een presentatie
in de molen. De prachtige presentatie toonde beelden van de plasdras van
vogelwacht Dronrijp en het jeugdproject ‘maitiid yn it lân’. Daarmee stond het
werk van de vogelwachten en de BFVW centraal. Vogelwachter en tevens
molenaar Lolke van der Meer zorgde ervoor dat de molen in bedrijf kwam en
nam de deelnemers mee naar een door de vogelwacht aangelegde plas met
enkele eilandjes. Ter plaatse werd tekst en uitleg gegeven over de gehele polder,
de aanwezige natuur en natuurlijk de historie van de oude molen.
Een sterk staaltje samenwerking. Waarbij plezier, gezelligheid, de natuur en het
wel en wee van de ‘fjildman’ centraal stonden!
Met dank aan Marco Hoekstra

Foto’s: Joan Brink

Molen Bruggeburen hersteld
In 1957 heeft Provinciale
Waterstaat in Friesland een
boekwerkje uitgebracht
getiteld “Molens in Friesland
- Overzicht van de molens in
de provincie Friesland naar
de toestand van eind 1957”.
Er bestaat ook een fotoboek
met deze titel, maar hiervan
is slechts 1exemplaar
gemaakt. De fotograaf
wordt helaas niet vermeld
bij de foto’s. Jaren geleden
mocht Popke Timmermans
hiervan repro’s maken. Ter
gelegenheid van het herstel
van de poldermolen langs de
provinciale weg laten we de
foto van deze molen uit
bovenstaand boekje zien: de
oude poldermolen van
Winsum/ BRUGGEBUREN,
die in 1973 verbrandde.
(Met dank aan de Provincie
Fryslân.)
Fotocollectie: repro Popke
Timmermans, Heerenveen.
In het komende nummer
komen we op de molen
terug.
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Zaterdag6 september was het dan zover. De Burumer molen Windlust
werd onder grote publieke belangstelling officieel in gebruik genomen.
Het hele dorp was uitgelopen en molenvrienden uit het hele land wisten
het hoge noorden te vinden voor dit bijzondere molenfeest. Bijzonder
omdat de molen na een vernietigende brand weer was verrezen dankzij
de inzet van velen
Daarvoor was molen Windlust al opgeleverd door de molenbouwers, zodat de
molen door Stichting Cultureel Erfgoed Kollumerland en de Burumer molenaars
weer in gebruik kon worden gesteld. Proefdraaien was al eerder gebeurd, maar
daadwerkelijk graan malen nog niet. Dit stond tijdens de oplevering op de
planning. Drie zakken graan werden naar boven getild, op de oude ambachtelijke
manier en vermalen tot meel. Met vlag en wimpel kwam de korenmolen door de
test! Prima bakmeel was het eindproduct. Voor de Burumers en in het bijzonder
de molenaars een bijzonder moment. Hun molen was na twee jaar weer terug,
en kon volop in bedrijf worden gesteld.
En toen brak dus die zaterdag de zesde september aan, een dag die in de
annalen van de molen zal worden bijgetekend als een hoogtepunt. Er was koffie
met oranjekoek voor de bezoekers. En toen volgden heel veel toespraken waarin
de loftrompet keer op keer werd gestoken. Of het nu kwam van molenkenners,
molenbestuurders of plaatselijke molenvrienden, want dat waren alle Burumers
inmiddels wel geworden, de toon was vreugdevol en hoopvol voor de toekomst.
Er werden cadeaus overhandigd en zo gingen we langzaam maar zeker toe naar

30

De Utskoat nummer 156 – december 2014

het moment van ingebruikname. Dat werd overgelaten aan burgemeester Bilker
en zijn vrouw Steiner. Toepasselijker kon het bijna niet. Een bilker bilt de
molenstenen, die vaak uit Duitsland komen, gehouwen door de steiner. Met het
lichten van de vang zetten zij, begeleid door de hoera's van de vele honderden
aanwezigen, de molen in beweging daarbij geholpen door de vrijwillige molenaar.
Er was zang en muziek van de schoolkinderen, op het terrein was een oude
dorsmachine in werking en er stond een collectie oude tractoren. Er was een
springkussen en er kon wat lekkers verorberd worden. En dan was er nog de
presentatie van het molenboek van Warner Banga, de prachtige monografie waar
we in ons vorige nummer al een gloedvolle recensie over schreven.

Het eerste exemplaar was voor molenaar Bremer die het met voldoening in
ontvangst nam. Daarna stortten de bezoekers zich op de verkoopstand waar de
boeken als zoete broodjes over de toonbank gingen.
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Vervolgens kon men boven in de molen een kijkje nemen. De geluiden die we
opvingen waren ronduit positief. Men was onder de indruk van wat de
molenmakers van Kolthof en Vaags hadden gepresteerd. Bewondering alom,
maar toch ook teleurstelling over het uitblijven van zekerheid rond de
monumentenstatus die zo vurig gewenst wordt. Gelukkig kwam die enige weken
later alsnog en was het weer feest in Burum. Daarover berichtten we hiervoor al.
We feliciteren de molenstichting van harte met dit succes en wensen de
molenaars heel veel goeds toe op hun uit de as herrezen Windlust.
.
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Toujûn by seilmakker
Sipke Koning
Op ynitiatief fan Sije Hoekstra (ús
learmaster) setten wij (de fjouwer
learlingen fan Sije) freedtejûn 24 oktober ôf
nei Stiens. Dêr waarden wy hertlik ûntfongen troch Sipke
Koning en syn frou yn harren seilmakkerij. Underwilens kamen der mear
minsken binnen dy’t Sipke bystean soenen op dizze saneamde ‘toujûn’.
Ek Karel Jongsma en Evert Dam wienen nijsgjirrich nei dizze jûn en
kamen del. Sipke sette ús fuort oan it wurk mei de konstriktorknoop. Wy krigen
allegearre in eintsje tou en knoopje mar. Wy kamen fansels net allinnich foar dizze knoop. Sa
kamen de (naaide) takeling oan bar, it ferjongjen, de eachsplits, de einsplits (Spaanske takeling), de
skildknoop, de krúsknoop, de falreepknoop, mar ek ienfâldige dingen sa as de mastworp.
Healweis de jûn stie der in lekker bakje kofje/thee klear mei wat lekkers
der by. Sipke syn frou hie it goed foarelkoar. Wy hawwe wat ôfknope dizze
jûn yn de gesellige seilmakkerij en fansels binne de kontakten fan
wjerskanten oanhelle. De jûn fleach om en kin om ús herhelle wurde en
dan mei oare knopen fansels. Sipke, syn frou en kollega-mûnders fan
Sipke: hertlik tank foar dizze learsume jûn!
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Er zijn niet veel boeken waarin een molen een rol speelt. Voor de Franse
schrijver Alphonse Daudet was één van de windmolens in Fontvieille de
inspiratiebron om zijn verhalen te schrijven. Zijn boek Lettres de mon
Moulin (Brieven van mijn molen) heeft hij daar niet geschreven, maar de
inspiratie ervoor is wel bij de molen ontstaan. Daudet verbleef in een
kasteel Château de Montauban bij familie in Fontvieille, daar is zijn
liefde voor de Provence en het Occitaans (de taal van zuidelijk Frankrijk)
ontstaan, later is hij weer teruggegaan naar Parijs als journalist,
schrijver en secretaris van de hertog van Morny.
Daudet was een literair kleine vertegenwoordiger van de latere Franse literaire
stroming der Romantiek. In de Romantiek, in reactie op de Verlichting, de
stroming van de rationaliteit, werd de subjectieve ervaring (en niet de feitelijke,
nuchtere vaststelling van) als uitgangspunt genomen. Hierdoor kwamen
introspectie, intuïtie, emotie, spontaniteit en verbeelding centraal te staan.
In oktober reed ik van het oud-Romeinse Glanum (St Rémy de Provence) met
zijn prachtige overblijfselen van de Romeinse cultuur en de ziekenkamer van het
hospitaal waar Vincent van Gogh verbleef en schilderde, toch maar even langs
Fontvieille. En daar stond de Moulin de Alphonse Daudet met een klein, helaas
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gesloten Daudet-museumpje. Op de molen staat een bordje waarop
staat:
‘Ce coin de roche qui m’etait

une patrie et dont on
retrouve la tracé –êtres
ou endroits – dans presque
tous mes livres’

'Dit stuk rots dat mij
een vaderland was en waarvan men
het spoor terugvindt- wezens
of plekken - in bijna
al mijn boeken’

Eén van de verhalen uit Lettres de mon Moulin, een molen op een
rotspartij gebouwd, wil ik u niet onthouden en gaat als volgt:

Le secret de maître Cornille (Het geheim van meester Cornille)
In de Provence woont een oude molenaar, meneer Cornille. Hij heeft een
kleindochter, Vivette, die bij hem woont. Haar ouders zijn allebei
omgekomen bij een ongeluk en nu zorgt ze voor haar opa. Op een dag
leert ze een jongen kennen, een zoon van een fabrieksarbeider, die dus
haar schoonvader is.
Eerder leverden de molenaars van de molens het meel voor het drop,
maar nu is er een meelfabriek. Daarom worden nu de gewone molens
niet meer gebruikt. Meneer COrnille vindt dat het meel uit de fabrieken
de mensen uit de Provence zullen vergiftigen. Doordat de molens in het
dorp niet meer werken, wordt hij gek. Hij wil niet dat er geen molens
meer gebruikt worden en laat die van hemzelf doorwerken. Elke dag
loopt hij voor de boerderijen langs met meelzakken. Maar niemand in
het dorp begrijpt wat hij daar mee doet, zelfs Vivette weet het niet. En
zo ontstaat het geheim van meneer Cornille.
De schoonvader van Vivette wil wel weten waarom Vivette’s opa zo raar
doet. Daarom besluiten Vivette en haar vriend om het uit te zoeken. Op
een dag, als de oude molenaar weggaat van de molen, klimmen ze door
een raam in de molen met een ladder. Dan zien ze het: de molenaar
heeft geen meel gehaald, maar altijd pleisterkalk, wat er op lijkt. Snel
gaan de twee naar Vivette’s schoonvader, die alle molenaars van het
dorp op de hoogte brengt. Ze maken een optocht van ezels, beladen met
echt meel. Als ze bij de molen van Cornille aankomen, zien ze hem
huilend zitten, omdat hij weet dat zijn geheim is ontdekt. Maar
plotseling beginnen de andere molenaars te zingen: ‘Olé voor de molen!
Olé voor meneer Cornille!’ En dan wordt de molenaar weer blij, vooral
als hij ziet dat ze écht meel mee hebben genomen. Want de reden van
zijn geheim was, om de eer van de molens te redden.
Dan nemen de molenaars het meel van de ezels en maken er met de
molen van meneer Cornille eten van. En dat is de laatste keer dat de
molen draait.
Michiel de Ruiter
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Veenpoldermolen De Rietvink staat te koop
Opeens gonsde het rond in molenland. De molen van Rolf en Lia staat te koop.
De prachtige, door dit echtpaar gerestaureerde molen wordt van de hand
gedaan. Al hun ziel en zaligheid hadden zij gegeven aan dit wonderschone plekje
in de Veenpolder van West-Stellingwerf waar hun Groninger zeetjalk in het
haventje een mooie aanlegplaats had gevonden, vlakbij de molen die ze als wrak
hadden aangekocht. Met het herstel van de oude molen was hun missie
geslaagd, maar ze hadden meer pijlen op hun molenboog. Even verderop kreeg
het stenen onderstuk van de voormalige windmotor hun belangstelling. Ze waren
druk met alle plannen rond het herstel van deze stalen blikvanger, maar door
omstandigheden moeten ze die plannen nu staken en de molen zelfs van de hand
doen. Dit is niet alleen een persoonlijk drama, maar de (Friese) molenwereld lijdt
hierdoor ook een gevoelig verlies. We hopen dat de molen een waardige opvolger
krijgt.
(GDW)
De molen bemaalt de Groote Veenpolder van Weststellingwerf. Deze Veenpolder
ligt ten westen van Wolvega en is circa 3.500 hectare groot. De molen staat aan
de Jonkers- of Helomavaart op circa een kilometer ten zuidoosten van de
Oldelamerbrug. Na de restauratie van 2008 - 2010 is de molen weer geheel
maalvaardig opgeleverd en is nu weer instaat om als (hulp)bemaling te
fungeren. Waterstaatkundig is de situatie hiermee vrijwel geheel overeenkomstig
met de situatie in 1855 bij het stichten van de molen en de polder.
Ligplaats
In 2008 is er toestemming verleend voor een ligplek voor een bewoond schip als
"dienstboot" voor de molen. Het vaarwater is verbonden aan de staande
mastroute. De haven is 10 meter breed en schepen tot ca. 35 meter kunnen hier
afmeren.
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8-8-2014 de trouwdag van Klaas
Teitsma en Jacqueline van Dijk.
Vorig jaar (2013) hadden wij besloten om te gaan
trouwen. Ontzettend leuk en een hele
voorbereiding. Ook om een mooie locatie te
vinden waar wij foto's konden maken. Bij de
Nieuweweg bij Marrum staat de molen De Phenix.
Wij vonden dit een mooie locatie om foto's te
maken en ook wel speciaal. Hier is Sipke
Tjepkema altijd te vinden en hij is de oom van
Klaas. Toen wij vroegen of wij daar foto's
mochten maken zei hij : "Tuurlik, machtich, dat
moat altyd trochgean". Op die dag hadden Sipke
en Knillus Oevering de molen mooi versierd met
vlaggen, en toen wij aan kwamen rijden, draaide
de molen voor ons. Ook had hij voor ons het
huwelijksbootje al klaar gelegd. Prachtig! Omke Sip nogmaals bedankt!
Groet, Klaas en Jacqueline Teitsma Lage Herenweg 53 Marrum

Uit ons prentenkabinet
Erwin
Esselink
mailde
ons met
de
oplossing
van de
fraaie
foto in
ons
vorige
nummer:
“De
onderste
foto in
de
rubriek “Uit ons prenten-kabinet” toont volgens mij de koren- en pelmolen van
IJmessen (links) en houtzaagmolen De Haan (rechts) te Franeker. De foto moet
genomen zijn vanuit het noordoosten, over de Trekvaart. De molens zijn
verdwenen in resp. 1926 en 1975.” We zeggen Erwin hartelijk dank voor het
thuisbrengen van deze oude foto. Bijgaand een nieuw zoekplaatje van meer
recente datum. We hebben wel een vermoeden, maar plaatsen hem graag als
puzzel voor de vaste speurders uit onze lezerskring.
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Een eeuw terug in de tijd
windmolens en windmotoren in zwaar weer

O

nlangs kreeg ik van onze trouwe Utskoatlezer Dick Bunskoeke een mail
over stormen en de gevolgen hiervan voor de windmolens. Hij dacht aan
mij en aan mijn rubriek “Uit de knipseldoos”. Dick miste nog steeds mijn
rubriek en vond dat ik deze gegevens mooi kon gebruiken voor een nieuwe
aflevering, want niet elk stukje of artikeltje uit de krant is even geschikt voor een
(nieuwe) aflevering. Door de eeuwen heen heeft het hier gewaaid, van lichte
briesjes tot zware stormen. Het is alweer ruim een jaar geleden dat op 29
oktober een zware storm over Friesland trok. Maar wist u dat er in de nacht van
28 op 29 december 1914 ook een zware storm in onze provincie woedde?
Dat denk ik niet of het moet zijn dat u het eens hebt gehoord uit overlevering.
Het is tenslotte ook 100 jaar geleden. De snelheden van toen zijn bij mij helaas
niet bekend! (In de nacht van 28 op 29 december 1914 stond aan de kust
minstens een uur lang windkracht 11 met windstoten tot 151 km/uur. (GDW).
Ook weten wij natuurlijk niet of de water- of poldermolen(-tje)s werden hersteld,
vernieuwd of vervangen door de Amerikaanse windmotoren of gemalen. En zo ja,
wanneer is dat dan gebeurd? Dat soort vragen leven ook bij andere
molensneupers of geschiedvorsers. We gaan deze keer voor onze knipseldoos
kris kras door de provincie om de gevolgen van de storm van precies een eeuw
geleden in ogenschouw te nemen.
Ik geef straks eerst een overzicht van schade aan onze molens in Friesland, hier
en daar aangevuld met een korte toelichting. Dit om een idee te geven van wat
er toen gebeurde en wat de gevolgen hiervan waren. Ongetwijfeld zullen er meer
molens getroffen zijn die de krant niet gehaald hebben. Ik houd me aanbevolen
voor aanvullingen. De Stichting Molen Documentatie (SMD) en de Verdwenen
Molendatabase houden zich hier ook mee
bezig om zo de geschiedenis vast te leggen
voor ons nageslacht. Naast het verzamelen
van beeldmateriaal, zoals foto’s en
ansichtkaarten, beantwoorden zij vragen
van molenliefhebbers en onderzoekers. De
plaatselijke burgerij is vaak beter op de
hoogte dan mensen van veraf. Uw hulp is
hartelijk welkom, zo ook uw aanvullingen.
Een volgende keer wil ik ze graag met
bronvermelding in De Utskoat zetten. Eerst
vraag ik uw aandacht voor een advertentie
van een leverancier van Amerikaanse
windmotoren. Die prijst zijn eigen product
natuurlijk aan, dit mede n.a.v. de
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stormschade. Daarmee wordt ook een stukje geschiedenis geschreven. Steeds
meer traditionele windmolens zullen het veld ruimen. De Nederlandsche
IJzerhandel afdeeling Hartelust uit Leeuwarden zal er wel bij varen.

Een overzicht van de slachtoffers van de storm:
Akkrum e.o.
Bartlehiem
Eernewoude
Elahuizen
Grouw e.o.
Harlingen
HartwerdHichtum
Jorwerd
Joure
Kortezwaag
LangweerDijken
LangweerDijken
Leeuwarden
Nieuw-Beets
Rauwerd
Rotsterhaule
Rotsterhaule
Scharnegoutum
Sloten e.o.
Sneek

enige molens verbrand of omver gewaaid
watermolen van L. Vellinga door de vang gegaan en
afgebrand
molen van F. Kooistra finaal omgewaaid
molen van M. Bouma losgeraakt en afgebrand
drie watermolens afgebrand (misschien vier)
windmotor bij de begraafplaats losgesprongen en
afgebrand
watermolen afgebrand
watermolen van Veenbaas en windmotor van de kerk
vernield
grote watermolen van E. Boersma geheel omgewaaid
molen van H. de B. heeft kap en wieken verloren
watermolen van T. Hepkema losgeslagen en afgebrand
watermolen van A. v.d. Sluis omver geworpen

watermolen bij het Kalverdijkje in brand gevlogen
menige molen heeft schade opgelopen
watermolen ondersteboven gekeerd
roeden van jasker van J. de Vries afgewaaid
jasker van J.A. de Vries ondersteboven gewaaid
watermolen bij het Oud Tolhuis afgebrand
enige molens verbrand of omver gewaaid
roggemolen van S. Olij aan de Oppenhuizerweg los en
afgebrand
Steggerda
een tjasker tegen de grond gesmakt
Warga
watermolen bij boerderij van de N.H. kerk afgebrand
Westermeer
watermolen van L. v.d. Burg van de vang en geheel
afgebrand
Wirdum-Tjaard watermolen gebr. Kingma losgeraakt en afgebrand
totaal (minimaal) 31 molens!
Toelichting: Westermeer is nu Joure en Kortezwaag valt onder Gorredijk.
HARDEGARIJP, 30 Dec. Ten gevolge van het aanhoudende regenachtige weder
der laatste dagen en den storm is het boezemwater in deze environs enorm
gestegen. Enkele polderdijken hebben het zwaar te verantwoorden gehad, terwijl
op menige plaats het water zelfs over de dijken heen werd gejaagd. Te Tietjerk
liep de polder van H. Popma geheel onder, zoodat het water tusschen de
spoorhalte tot het dorp aan den straatweg toe staat. Nabij Rijperkerk staat het
water tot aan den Westerdijk en is het van af dezen weg in de richting
Leeuwarden één zee. De z.g. Kobbekooi was door de post niet te bereiken,
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zoodat de betrokken bewoners met een boot de correspondentie moesten
ophalen.
Overstrooming bij Wartena
WARTENA, 29 Dec. Door den geweldigen storm is het water zoodanig
opgejaagd in den afgeloopen nacht, dat de binnenlanden ten Zuiden van het
dorp meest alle zijn ondergeloopen. De kunstweg is heden nog droog, maar de
sterke golfslag heeft er op enkele plaatsen reeds overgeslagen. De krite van P.
Tilma staat met het boezemwater gelijk, de andere landen zijn nog zoover niet.
Het water heeft nog niet de hoogte als in 1910, maar 't dreigt er naar. Terwijl dit
geschreven wordt, is de wind meer Westelijk geworden. Het grootste gevaar is
nu even voorbij. Men is bezig om de schapen per roeischouw uit de verdronken
landen te halen. Te midden van den storm ziet men dichtbij en verder af een
drietal branden.
Nader bericht.
Zoo zitten we hier dan weer plotseling midden in de hoogwatermisère en dat wel zoo onverwacht als niemand had kunnen denken. De
storm, feitelijk een orkaan, heeft volgens een ooggetuige in enkele uren het
water wel 15 à 20 centimeter opgezweept en over de dijken gestuwd, zoodat in
een ommezien de landen blank stonden. Op 't oogenblik staat er zelfs meer
onderwater dan in 1910, maar een deel hiervan kan nog weer uitgemalen
worden. Over 't geheel is de stand zoo hoog niet als toen en men heeft ook nog
niet dat groote last er van, maar het sijpelt intusschen alweer in menigen kelder.
Paden loopen onder en erven staan er halverwege in. Drie watermolens zijn
heden werkeloos. Een dezer geraakte vanmorgen zoowaar ook nog even in
brand. Men deelt ons voorts nog mee, dat het naburige Rustenburg ook is
ondergeloopen; de hulzinge aldaar is geheel omringd met water.
Te Eernewoude is de molen van F. Kooistra finaal omgewaaid en het land van
dezen veehouder staat er geheel onder. Mede hierdoor zijn huis en erf van J. v.
d. Berg geheel ingesloten door het water. Van uitmalen is voorloopig geen
sprake.
Sneek, de molen ‘DE WINDLUST” is gebouwd in 1882, door molenmaker Jan
Piers Oly, voor zijn zoon Simon. Hij stond tussen de Oppenhuizerweg en het
Zomerrak w.z. Het was een graanmolen die ook kaneel maalde. Ook blijkt uit dit
krantenbericht, dat de molen niet verbrand is op Sinterklaasavond 1914, zoals
door Gerben D. Wijnja vermeld is in het fotoboekje “Langs oude Friese
windmolens” (1977, een uitgave van Stichting De Fryske Mole, in samenwerking
met de Vereniging Gild Fryske Mounders).
HASKERDIJKEN, 29 Dec. Door den stormwind van hedennacht is 't water, dat
hier de weilanden overstroomt, zoo mogelijk nog hooger komen opzetten; vooral
ook bij 't z.g. „spoekmountsje" is 't een onafzienbare watervlakte. Dat vooral ook
‘t postverkeer hierdoor te lijden heeft, kan blijken uit 't feit, dat de postbode
Epema, die, voorzien van een paar hooge waterlaarzen zijn dienst verrichtte, op
sommige plaatsen het water in zijn laarzen kreeg.
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WESTERMEER, 29 Dec. Door den storm van den afgeloopen nacht geraakte de
watermolen van den heer L. v. d. Burg uit de vang en brandde daardoor tot den
grond af.
GROUW, 29 Dec. De storm heeft hier vrij wat schade aangericht. Verschillende
boomen zijn afgeknapt of ontworteld. Vele huizen zijn van dakpannen en
schoorsteenen beroofd. Het net der electrische centrale is op enkele plaatsen
gebroken. In de omgeving zijn 3 à 4 watermolens afgebrand.
ROTSTERHAULE, 29 Dec. Door den storm van hedennacht zijn bij J. de Vries al
de roeden van den jaskermolen afgewaaid. Bij J. A. de Vries is de heele Jasker
onderstboven gewaaid. Van een leegstaand huis vlogen planken bij den buurman
door de ruiten. Van een ander huis is de gevel ingestort, terwijl het aantal
afgewaaide dakpannen niet is te tellen.
HARDEGARIJP, 30 Dec. Ten gevolge van het aanhoudende regenachtige weder
der laatste dagen en den storm is het boezemwater in deze environs enorm
gestegen. Enkele polderdijken hebben het zwaar te verantwoorden gehad, terwijl
op menige plaats het water zelfs over de dijken heen werd gejaagd. Te Tietjerk
liep de polder van H. Popma geheel onder, zoodat het water tusschen de
spoorhalte tot het dorp aan den straatweg toe staat. Nabij Rijperkerk staat het
water tot aan den Westerdijk en is het van af dezen weg in de richting
Leeuwarden één zee. De z.g. Kobbekooi was door de post niet te bereiken,
zoodat de betrokken bewoners met een boot de correspondentie moesten
ophalen.
KORTEZWAAG. In 1830 geeft veenbaas Abele Gerbens de Jongh, uit
Kortezwaag, opdracht om de korenmolen De Hoop te bouwen aan de Hegedyk.
Welke molenmaker dat werk uitvoerde is niet bekend en wie de 1e molenaar
werd weten we ook niet. In de loop der tijd zijn diverse eigenaren en molenaars
op deze molen geweest. We weten ook dat de molen in 1904, op de beide
roeden, zelfzwichting heeft gekregen. En daarvoor huurde (1894-1904) men de
zeilen van “ZEILMAKERIJ WOUDA”, uit Meppel (zie De Utskoat. Nr. 93, 1999).
In 1916 komt het molencomplex in handen van Hans de Boer, die de molen/
bedrijf heeft overgenomen van zijn vader Hans Hanses de Boer sr. die op zijn
beurt vier jaar eerder, in 1912, de molen gekocht had van Hendrik de Jong. Kon
hij toen in 1914/15, na die beruchte storm, de molen niet herstellen omdat hij
het financieel niet kon bolwerken, omdat hij pas twee jaar eerder de molen had
gekocht? En is er toen ook een motor aangeschaft om zo de maalstenen rond
laten gaan? We weten het niet. In januari 1928 gaf Hans de Boer opdracht de
stomp af te breken. Nu rest nog een De Hoopstraat, waar eens de molen stond.
Overstrooming bij Wartena
WARTENA, 29 Dec. Door den geweldigen storm is het water zoodanig opgejaagd
in den afgeloopen nacht, dat de binnenlanden ten Zuiden van het dorp meest alle
zijn ondergeloopen. De kunstweg is heden nog droog, maar de sterke golfslag
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heeft er op enkele plaatsen reeds overgeslagen. De krite van P. Tilma staat met
het boezemwater gelijk, de andere landen zijn nog zoover niet. Het water heeft
nog niet de hoogte als in 1910, maar 't dreigt er naar. Terwijl dit geschreven
wordt, is de wind meer Westelijk geworden. Het grootste gevaar is nu even
voorbij. Men is bezig om de schapen per roeischouw uit de verdronken landen te
halen. Te midden van den storm ziet men dichtbij en verder af een drietal
branden.
Nader bericht
Zoo zitten we hier dan weer plotseling midden in de hoogwatermisère en dat wel zoo onverwacht als niemand had kunnen denken. De
storm, feitelijk een orkaan, heeft volgens een ooggetuige in enkele uren het
water wel 15 à 20 centimeter opgezweept en over de dijken gestuwd, zoodat in
een ommezien de landen blank stonden. Op 't oogenblik staat er zelfs meer
onderwater dan in 1910, maar een deel hiervan kan nog weer uitgemalen
worden. Over 't geheel is de stand zoo hoog niet als toen en men heeft ook nog
niet dat groote last er van, maar het sijpelt intusschen alweer in menigen kelder.
Paden loopen onder en erven staan er halverwege in. Drie watermolens zijn
heden werkeloos. Een dezer geraakte vanmorgen zoowaar ook nog even in
brand. Men deelt ons voorts nog mee, dat het naburige Rustenburg ook is
ondergeloopen; de huizinge aldaar is geheel omringd met water.
Te Eernewoude is de molen van F. Kooistra finaal omgewaaid en het land van
dezen veehouder staat er geheel onder. Mede hierdoor zijn huis en erf van J. v.
d. Berg geheel ingesloten door het water. Van uitmalen is voorloopig geen
sprake.
Zo zien we dat de wind niet altijd een trouwe bondgenoot is van de (vrijwillige)
molenaars, poldereigenaren, waterschappen en andere eigenaars van molens en
andere gebouwen. Tot slot een wijze raad van (oud-)poldermolenaar Lutzen v.d.
Kooi die eens tegen mij heeft gezegd:
“Je moet de molen zo wegzetten, dat hij niet ‘s nachts bij je op bed komt”. Hij
woonde naast de poldermolen van de Marsummerpolder te Marssum. Maar over
de wind zei hij: “Hij kan je bondgenoot zijn of een grote vijand”.
Bronnen:
advertentie van de windmotor komt uit: L.C. 31-12-1914
berichten van schade enz. uit: L.C. 29, 30 31 dec. 1914 en
Nieuwsblad van Friesland 30 dec. 1914 en 01 jan. 1915.
Molens van Opsterland (1979), door Ernst Huisman en Gjalt Popma
Stichting Molen Documentatie/ Ver. De Hollandsche Molen
(Alle molens.nl, Ten-Bruggencate nummer 9266y en 6914r)
Verdwenen Molendatabase (Database nummer2486 en 2931)
Tekening van Ids Wiersma, overstroming in 1914 bij Sneek op winterse plaat.
Voor aanvullingen e.d. kunt u een mailtje sturen of telefonisch contact opnemen.
Ook namens andere molenvorsers bedankt voor uw hulp.
Popke Timmermans, Heerenveen
popke.timmermans@gmail.com
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Gerben D. Wijnja (tel. 0515-579348)
Eindredactie en lay-out:
Gerben D. Wijnja
(tel. 0515-579348)
Foto’s en archiefcollectie:
Gerben D. Wijnja
(tenzij anders vermeld)
Advertentieacquisitie:
Jan J. Poorte
j.poorte@kpnplanet.nl

Gegevens m.b.t. ANBI-erkenning:
Naam: Vereniging Gild Fryske Mounders
RSIN/fiscaal nummer: 8060 14 933
Ledenadministratie:
Via J. Rozenga, Oudebildtdijk 1094, 9075 NL
Westhoek.
Aan dit nummer werkten mee:
tel. 06 50401856 of 0518-785024
Joan Brink, Marco Hoekstra, Sije Hoekstra,
e-mail: jrozenga@dds.nl
J.T. de Jong, Barend Potjer, Johannes
Rozenga, Popke Timmermans, Albert
Wester en Jaap Tiedema
Ereleden Gild Fryske Mounders:
J.H.A. van Tilburg 
Druk: uitgeverij Masije, Makkum/Joure
Mevr. P.C. de Jong – Dijkstra 
Gerben D. Wijnja
Zonder voorafgaande toestemming van
L. J. Sierkstra
de redactie is het niet toegestaan artikelen
en/of foto’s over te nemen.
Wel wordt gaarne meegewerkt aan
het beschikbaar stellen van informatie
uit dit en voorgaande nummers.
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