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Van de redactie
Mensen en molens staan centraal in dit bijzondere nummer waarin we
diverse personen portretteren die voor hun activiteiten op molengebied
werden onderscheiden. Zij verdienen het om even in de schijnwerpers te
staan. Verder diverse verslagen waarmee dit nummer weer meer dan vol
geschreven is. Verheugend is het dat ook lezers de weg naar de
redactietafel weten te vinden met interessante bijdragen. Veel leesplezier
en een goede zomer(vakantie).

Agenda:
27 augustus
31 augustus
10 en 11 september

Drentse Molendag
Sluiting kopij De Utskoat nr. 163
Open Monumentendag thema Iconen en symbolen

Bij de foto’s op de cover:
Voorkant: Korenmolen Windlust in Noordwolde
Achterkant: Veenpoldermolen Deelsmolen in Vegelinsoord
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Busexcursie 9 april 2016 naar het Land van Heusden en
Altena, een indrukwekkend molendagje
Het is half 6. De wekker gaat. Best pittig vroeg voor een student. Ik was
het niet meer gewend. Met een thermoskan thee ben ik even later in de
auto gestapt op weg naar Heerenveen. Het is tijd voor mijn eerste
busexcursie met het GFM. Al snel zie ik de eerste bekenden zich
verzamelen op het terrein van de Mac Donalds.

O

nderweg al genoten van het uitzicht. Wat een luxe om niet zelf te hoeven
rijden. Onderweg ook nog meerdere mooie molens gezien waar ik later
ongetwijfeld nog naartoe ga. De buschauffeuse vertelde dat zij zich ook
verheugde op dit reisje. Ze had immers geen idee van molens. Ze
manoeuvreerde over krappe
dorpsweggetjes en moest af en toe
bochten maken die ik zelf volgens mij
nog niet eens zou redden.
Afijn, Korenmolen Emma te Nieuwkuijk
doemde op aan het einde van het
dorpje. Een prachtige grote stenen
korenmolen. Detail: hij stond stil. Een
lichte teleurstelling ging toch eigenlijk
door de bus.
We werden ontvangen door de
molengids die ons vertelde dat er af en
toe nog spelt gemalen werd als
streekproduct. Ook is verteld dat de
eigenaar de molen grotendeels heeft
laten bouwen van ‘oude’
molenonderdelen. Zo zouden er zelfs
nog balken in zitten van een oude
standerdmolen. Dat er hergebruikte
balken in zitten, was wel te zien. Een
mengelmoesje zal ik maar zeggen.
Vervolgens ben ik maar snel de trappen
op gelopen. Ik wou de rest van de
molen wel zien voor we weg moesten.
Vooral een ruime molen.
Wat opviel, was de mooie detaillering op
de maalbak met de naam van de molen.
Hierna nog genoten van een heerlijke
‘molensteen’ in het café.
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Na een klein stukje te hebben gereden(lees:
gezellig gekletst met medeleerlingen),
arriveerden we op de Zuid-Hollandse molen te
Hank. Geweldig! Mijn favoriet van de hele
excursie. De molen draaide mooi met volle zeilen
gezien er niet overdreven veel wind stond. Voor mij
de eerste keer dat ik een molen met scheprad in
actie zag. Overigens is deze molen ook uitgerust met
een trommelvang. Dit is iets wat op de
theorieavonden veelvuldig voorbij is gekomen. Ik wou
het graag in het echt zien. Deed mij deugd dit dan
ook aan te treffen. Weer eens wat anders dan anders
zal ik maar zeggen.
Vervolgens de Uitwijkse en Zandwijkse molen bezocht in
Uppel. Deze 2 wipmolens staan in hetzelfde weiland. Een
droombiotoop. De groep ging uiteen en werd moeiteloos
verdeeld over beide molens. In het midden op de Tsplitsing een picknicktafel. Ideaal voor het uitwisselen
van indrukken en ‘stoere molen verhalen.’ Erg
gezellig. De wipmolens hebben een mooie indruk
gemaakt. Zeker gezien de wind inmiddels wat
krachtiger was. De Zandwijkse molen bezocht ik
als eerste. Hier ben ik naar boven gegaan. Zo mooi
om te zien. Klein probleempje. Ik word nog al snel
zeeziek. Dit gebeurde boven dus ook. Zodoende ben
ik bij de Uitwijkse molen maar niet naar boven
gegaan en heb in plaats genoten van het prachtige
uitzicht.
Tot slot korenmolen Jan van Arkel te Arkel. Bij
aankomst dacht ik: ”Nou, dit wordt wat.” Een redelijk
grote korenmolen vulde mijn blik. Deze molen draaide
mooi met 4 volle zeilen en z’n fokken. Vol goede moed
liep ik het molenerf op. Iets wat gelijk opviel, was het
grote aantal deurbellen. “Het lijkt wel een kantoorpand.”
Dacht ik nog. Tja, dit is het helaas dus ook. De molen
is hypermodern ingericht en verhuurd tot meerdere
kantoren. Het duurde lang voor ik binnen nog in de
gaten had dat ik in een draaiende molen stond.
Eenmaal op de maalzolder begon het enigszins op
een molen te lijken. De steenzolder is ook een
opgewerkt museum. Jammer!
Met een ploegje hebben we de dag afgesloten bij de
Chinees in Heerenveen. Super gezellig! Uiteindelijk lag ik
om middernacht in bed. Veel gezien en geleerd. Een
prima molendagje met prachtig weer en uiteindelijk een
aardig windje. Op zich een goed excuus om een lesdag
op ’t Lam te missen. Al ben ik blij als ik weer kan malen in
Woudsend. Dit voor ik afkickverschijnselen krijg.
Christine Priestnall
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Golle skinkers
It bestjoer fan Gild Frysk Mounders mocht de ôfrûne
wiken 2 skinkingen yn ûntfangst nimme. It earste
bedrach dat oermakke waard wie € 200,00 en moast
brûkt wurde foar de kosten fan it nije lesmateriaal.
Oanslutend kaam der noch in bedrach fan € 250,00
binnen út de omjouwing fan Anjum. Frij te besteden.
De golle skinkers hawwe oanjûn dat se graach anonym bliuwe wolle. Dat sille wy
respektearje. It lit ûnferlet dat wy harren fanôf dit plak tige tank sizze wolle. Wy
allegearre en de ponghâlder yn 't bysûnder binne tige wiis mei dit gebaar. Hy
neamt himsels aanst grif wer skathâlder yn plak fan ponghâlder.
Us feriening GFM is in saneamde ANBI ynstelling. ANBI stiet foar Algemeen Nut
Beoogde Instelling. Giften oan sa'n ynstelling kin men yn mindering bringe op de
belesting. Der is wol in drimpel. Faaks bringt dit ek oaren op sokke moaie ideeën.
Frits Bloem, foarsitter Gild Fryske Mounders.

Drentse molendag op 27 augustus 2016
Een groot aantal van de 38 molens in Drenthe is zaterdag 27 augustus 2016 in
vol ornaat te bekijken. Het merendeel opent dan, op de Drentse Molendag, de
deuren voor publiek. De vrijwillige molenaars staan klaar om bezoek te
ontvangen.
De provinciale molendag, georganiseerd door Molenstichting Drenthe en het
Gilde voor Vrijwillige molenaars (afd. Drenthe), is aanvankelijk in het leven
geroepen om collega-molenaars te gerieven. Die kunnen namelijk op de
nationale molendag zelf niet op (molen)pad, omdat ze dan op hun eigen
troetelkind vertoeven. Later hebben diverse provincies, of regio's, dit voorbeeld
gevolgd.
De opzet was een succes, zowel wat het jaarlijks grote aantal
deelnemende Drentse molens betreft als de belangstelling onder molenaars van
buiten Drenthe. 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. Draaiend
en wel!
Op diverse molens zijn extra activiteiten. Soms wordt brood gebakken, in
Roderwolde en Zuidlaren wordt olie geslagen en in deze molens zijn ook veel
andere bezienswaardigheden. Op enkele molens wordt gemalen, en hier en daar
zijn fiets- en wel wandelroutes verkrijgbaar. In Zuidwolde ijveren molenaars voor
herstel van een vervallen molen, in Meppel (De Vlijt) wordt gewerkt aan een
mosterdmalerij, Gieten heeft een sinds lang weer werkende hulpmotor en zo is
haast overal wel wat nieuws... Voor meer (actuele) informatie wordt verwezen
naar de website www.molensindrenthe.nl .
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Efkes byprate
Restauraties aan molens van
De Fryske Mole
Stichting De Fryske Mole is heeft de restauraties van de Hegebeintumer Mûne
nabij Hegebeintum, molen De Phenix bij Ferwert en de Stienhúster Mûne ten
oosten van Stiens afgerond. Aannemer Jurriens Noord uit Sneek heeft de
restauraties van de Stienhúster Mûne en de Hegebeintumer Mûne uitgevoerd en
aannemer Jellema uit Burdaard molen De Phenix. Het jaarlijkse onderhoud aan
deze molens is inmiddels al weer opgenomen en wij hopen dat door het goed
onderhouden van de molens restauraties voor de nabije toekomst niet meer aan
de orde zullen zijn.
Maar … we zijn er nog niet. De volgende restauraties zijn inmiddels opgestart.
Dit zijn de Skalsumer Mole te Schalsum, De Klaver te Bolsward en de Grutte
Mûne te Marrum. Na een jaar van intensief lobbyen en fondsenwerving zijn deze
restauraties financieel nagenoeg gedekt en zijn de restauratie opgestart.
En ook na deze drie restauraties is er voor 2017 dankzij de provinciale
subsidieregeling monumenten voor stichting De Fryske Mole opnieuw budget
gereserveerd voor restauraties aan onze molens. Welke molens daarvan zullen
worden uitgevoerd is nog niet besloten, maar tijdens de opname onderhoud
2016 in april jl. zijn meerdere technische gebreken, die het “gewone” onderhoud
overstijgen, aan het licht gekomen.
Herstel van de inmaalfunctie van de Slachdykster Mûne
De Slachdykstermûne bemaalde vroeger de Slagdijksterpolder groot ca. 1350
pondemaat en kon aanvankelijk zowel in- als uitmalen. Deze functie is in het
verleden door de gewijzigde waterstanden van de Friese boezem en de polder al
overbodig geworden. Hierdoor vervallen de karakteristieke en unieke onderdelen
voor deze toch wel bijzondere inmaalfunctie in een technisch slechte toestand.
Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de kolk is besloten om deze functie in
ere te herstellen. Hiervoor is door Van Reeuwijk bouwmeesters een
restauratieplan gemaakt en is de fondsenwerving gestart. Inmiddels is er door
alle gevraagde fondsen positief gereageerd en is herstel van de inmaalfunctie in
voorbereiding.
Als de werkzaamheden zijn afgerond zal er een uitgebreid verslag in de Utskoat
verschijnen!
Overleg moleneigenaren
De Fryske Mole zal voor de zomervakantie met de grotere molenstichtingen
(stichting molens Menaldumadeel, stichting Waterschapserfgoed, molenstichting
Súdwest-Fryslân, stichting monumentenbehoud Dongeradeel en stichting De
Lege Midden.) het jaarlijkse overleg houden. Aan de orde zal o.a. komen of er
jaarlijks bijeenkomsten met alle moleneigenaren van Fryslân gepland moeten
worden. Tot en met 2012 werden er door De Fryske Mole in Poppenwier
vergaderingen voor alle moleneigenaren gehouden. Uit het molenveld blijkt wel
behoefte te zijn voor jaarlijks overleg i.v.m. de vele wijzigingen in wet- en
regelgeving en de financiële (on)mogelijkheden voor onderhoud in de toekomst.
G. van Dijk, coördinator st. De Fryske Mole
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Restauratie van de
Hegebeintumer Mûne gereed
De restauratie van de Hegebeintumer Mûne is afgelopen maandag 14
maart opgeleverd. Het werk is uitgevoerd door de molenmakers van
restauratiebedrijf Jurriëns Noord bv uit Sneek
(Thans onderdeel van de Friso Bouwgroep red.)
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Bij de foto’s op de vorige pagina: de walbeschoeiing voor en na de restauratie,
het herstel van de roede in de molenmakerwerkplaats van Vaags en het steken
van de roeden met ellebogenstoom. Hieronder de molenmakers van Jurriens en
Fokke Busman van Stichting De Fryske Mole op her erf van de Hegebeintumer
Mûne te Hegebeintum

De restauratie omvatte het herstel van het metsel- en voegwerk van de
veldmuren. De waterlopen en de betonnen walbeschoeiingen werden
gerestaureerd. De schroefbak werd verlengd vanwege het lagere polderpeil. De
molen kan nu in de toekomst weer de polder naar behoren bemalen. Het
bovenwiel werd gedeeltelijk gedemonteerd waarna de onderdelen konden worden
gerestaureerd.
De vijzel is uit de molen gehaald en bij Mannen van Staal in Leeuwarden
opgeknapt, gestraald en gecoat. De Potroede is door Vaags Molenwerken
gerestaureerd. De Potroede is één van de kleinste en jongste Potroeden die nog
in Nederland draait. De lengte van de roede is 15,35 meter. De restauratie van
een kleine, geklonken roede is lastiger dan een grotere, waar men meer ruimte
heeft om te klinken. De roede dateert uit 1940 en heeft als volgnummer 2794.
De meeste thans nog aanwezige (ijzeren) Potroeden dateren van voor 1900.
Doordat er in het nieuwere staal minder verontreinigingen zitten, zijn deze
roeden sneller gaan roesten. Hierdoor zijn er erg weinig Potroeden van na 1900
bewaard gebleven.
De roede is door de molenmakers Hugo Landman en Rein van der Wal van
Jurriëns met de hand gestoken. Zie ook de bijgaande foto’s.
De molen is eigendom van
Stichting De Fryske Mole welke
de molen in 1976 in bezit heeft
gekregen. De molen is toen in
ruilverkavelingsverband
gerestaureerd. Bijna alle
poldermolens in de omgeving
volgden hetzelfde scenario. Nu
we 40 jaar verder zijn hoeft
het geen verbazing te wekken
dat juist deze molens allemaal
weer toe zijn aan een nieuwe
restauratie. Diverse molens in
dit gebied zijn de afgelopen
jaren dus ook al gerestaureerd.
De planvorming en begeleiding
van de gehele restauratie is
door Van Reeuwijk
bouwmeester verzorgd in nauw
overleg met Fokke Busman van
Stichting De Fryske Mole.

Van Reeuwijk bouwmeester
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FOTOKOOPMANS © 2016

De noordwestenwind had genoeg in petto om de molenaars volop
bezig te houden. Soms was het hollen of stilstaan, zwichten en
zeilen bijleggen en … bezoekers te woord staan, als ze tenminste
kwamen. Er waren molenaars die het zonder aandacht van
bezoekers moesten stellen, terwijl andere mounders behoorlijk
aan de weg hadden getimmerd wat leidde tot veel
belangstellenden. Een kort overzicht.
Wat eraan vooraf ging
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an de vooravond van de molendagen
kwam er molennieuws uit Damwâld
waar De Molenmakers uit Tzummarum
de kap plaatsten op het achtkant van
de vm. Poldermolen van Prins uit Dokkum. De
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel
zorgde ervoor dat de molen een nieuwe kans
kreeg door hem over te doen aan Stichting De
Sûkerij. Op 3 december vorig jaar was het
achtkant al overgebracht naar het terrein van
het openluchtmuseum De Sûkerij. Op een
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paar molens was het onderwerp van gesprek aangezien de
provinciale pers het molennieuws ook had opgepakt waarbij de
Nationale Molendag in een adem werd meegenomen. T.z.t. hopen
we meer aandacht te schenken aan het museum met de molen die
door Molenaar Frits Bloem zal worden bemalen.
Foto’s: Frits Bloem met rechts de molenmakers Johannes Kooistra en Rolf
Dijkema van De Molenmakers uit Tzummerum.

Een koud karwei

Er stond een grillige noordwestenwind die menig bui met zich meesleurde over
de provincie. Dat maakte het op de spinnekopmolens en kleine muontsen
bepaald niet behaaglijker, maar de vrijwillige molenaars volhardden in hun taak.
Het zal ook de potentiële bezoekers niet extra hebben gestimuleerd, maar toch
wisten bepaalde molens zich behoorlijk in de kijker te spelen.
Voor een bezoek aan de Puollen bij Dronrijp trotseerden zo’n honderd liefhebbers
het onstuimige weer om het harde molenleven van weleer te zien en te beleven.
De molen met haar indrukwekkende útskoat deed menigeen met ingehouden
spanning het bruisend geschuim aanschouwen, terwijl men de voortzwiepende
wieken met respect in de gaten hield. Molenaar Gilbert IJsselmuiden had
behoorlijk aan de weg getimmerd en beleefde daarmee twee drukke
molendagen.
(zie de molenfoto aan het begin van dit artikel)

Utskoat wetter
Molenaar Kees Vanger van molen De
Gooijer in de Lindevallei had het ook druk
met de voorbereidingen. Hij had gezorgd
voor een eenmalige mogelijkheid om op
deze dag in een normaal “verboden” deel
van It Fryske Gea, te wandelen. Een
buitenkansje dus o.l.v. gids Geert Lantinga.
Ook kon op eigen gelegenheid een speciaal
voor deze dag uitgezette rondwandeling
van 3 km over de dijken en langs de
petgaten van dit prachtige, moerasachtige
gebied gemaakt worden waarbij molen de
Gooijer als startpunt fungeerde. Vlakbij de draaiende poldermolen lag een grote
praam van It Fryske Gea om een prachtige vaart te maken de Driessenpolder
over de slingerende Linde richting Lindevallei. Als herinnering aan deze dag
kreeg een ieder een verrassing: een borrelflesje gevuld met origineel UTSKOAT
WETTER.
Al met al was dit genoeg om zo’n 40 tot 50 bezoekers te ontvangen en dat voor
een achteraf gelegen molen die tussen steeds hoger geworden bomen en ook
nog aan een doodlopende weg steeds minder opvalt vanaf de weg. In de persoon
van de dochter van oud molenaar Geert Gooijer kwam een nog bijzondere
bezoeker. Ze had een schilderij van haar vader, de laatste beroepsmolenaar op
de Gooijer, meegenomen.
Volgens Kees Vanger is er “ontiegelijk veel water verzet. Een super dag!” Om
negen uur was de vang gelicht en om half zes keerde de rust terug bij de molen
in de Lindevallei terug. (foto van flesjes Utskoat wetter: Kees Vanger op Facebook)
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Koud en regenachtig
Een ander verhaal kwam er van Johannes Rozenga. Hij bemaalde de
Aylvapoldermolen aan de provinciale weg tussen Bolsward en Leeuwarden. “It
wie kâld reinich waar, mar 9 besikers hân”, was zijn teleurstellende reactie op
Facebook. De Feanster Mole uit Surhuisterveen meldde:” Vandaag was de
Nationale molendag, een geslaagde dag met een prima wind en flink wat
bezoekers. Ook nog wat kunnen malen.” De Langweerder molen trok echter nul
bezoekers, aldus molenaar Teun Vellinga.
Op pad
Bolsward - ’s Middags begeef ik mij
op molenpad. De Babuurstermolen
staat flink te malen, maar ik laat hem
voor deze keer maar eens links liggen.
Ik wil even naar de molen Lonjé om
met collega-redacteur Michiel de Ruiter
wat zaken door te nemen. Met de
dekkerwieken en zeilvoering zit de
gang er goed in. Even later arriveert
leerling Christine Priestnall die na
overleg besluit de zeilen maar te
klampen. Ze is een en al
enthousiasme, vertelt net nog even naar Woudsend te zijn geweest om haar
leermeester Cees Notenboom op te zoeken. Aan de landelijke molendag heeft ze
echter niet genoeg, want meteen staat al weer een nieuwe molendag op haar
drukke agenda: Deutscher Mühlentag. Op de tweede pinksterdag staan namelijk
verschillende molens in de grensregio open voor bezoek. Helaas loopt het op
molen Lonjé bepaald niet storm als het om bezoekers gaat.
Scharsterbrug - Na het gastenboek
getekend te hebben ga ik richting
Joure, maar eerst wil ik de onlangs
gerestaureerde molen van
Scharsterbrug bekijken. Die staat
behoorlijk te malen, maar hoe kom je
er? Over het water is een optie als je
een boot hebt en een aantal
watersporters legt ook daadwerkelijk
aan om met de molenaar een praatje
te maken.
Tussen enkele woningen is echter met
schuttingen een steegje gecreëerd. Dat leidt via een “achterom”, je moet het
maar weten, naar het polderdijkje waar de molen in de verte in actie is. Dat is
ook de kersverse molenaar Jesse Molenkamp die net de zeilen heeft opgerold.
Het ging hard, zelfs zonder zeilvoering draait de muonts flink. “De molenstichting
moet de toegang nog beter aangeven met een bord”, verontschuldigt Jesse zich.
Desondanks had een Groninger molenliefhebber de toegang naar de molen vlak
voor mij nog gevonden. Over de publieke belangstelling is Jesse niet enthousiast.
Behalve dat het koud is, vonden twee boeren het nodig de molenaar even te
wijzen op de sloot die bijna droog was gemalen. Maar dat komt goed, want er is
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een circuitbemaling, zodat de sloot spoedig weer vol zal staan. Dat blijkt als ik
aanwezig ben en herinneringen ophaal aan vroeger tijden toen de boer de molen
nog bemaalde en hem flink liet tollen, terwijl hij op de boerderij, op een
behoorlijke afstand, een oogje in het zeil hield. “De molen kan heel wat hebben
hoor”, spreekt Jesse geruststellend. Inderdaad, de vlucht is niet groot en dat
scheelt veel.
Joure - Ik vervolg mijn route en ga
Bauke Bos opzoeken. Vanaf de
snelweg A7 had ik De Groene Molen al
zien draaien. Normaal gesproken merk
je van die afstand de molen nauwelijks
op, maar nu het gevlucht zich tegen de
skyline van Joure voortbeweegt, is het
bijzondere poldermolentje wel degelijk
zichtbaar aanwezig. Bauke heeft over
belangstelling niet te klagen.
Voortdurend komen bootjestoeristen
een kijkje nemen. Het vaarseizoen is

begonnen wat leidt tot een gezellige drukte in de langgerekte haven bij de
Groene Dijk. Als poldermolen is de spinnekop een unieke verschijning. Maar daar
komt nog een andere bijzonderheid bij. Dat laat Bauke me zien als ik de
onderbouw betreedt. Een indrukwekkende motor is in het stenen onderhuis
geplaatst en maakt het mogelijk om niet alleen op wind maar ook motorisch
water te verzetten. Een speciale overbrenging is hiervoor gecreëerd. Bauke is in
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z’n nopjes met deze inrichting, vooral omdat hij ook gefascineerd is van alles wat
met motoren te maken heeft. We maken nog even een praatje waarna ik m’n
tochtje vervolg, want ik wil nog meer molens in de voormalige gemeente
Skarsterlân bezoeken. Verderop maalt de Penninga’s Molen die binnenkort
gerestaureerd zal worden. Er moeten o.a. enkele achtkantstijlen vervangen
worden. Omdat we daar t.z.t. wel op terugkomen, laten we de korenmolen in
Joure voor wat het is en rijden we door naar Vegelinsoord om de Deelsmolen te
bezoeken.
Vegelinsoord –
Reeds van verre zie
ik hem malen. Wat
een schitterende
biotoop heeft die
molen toch. Omdat
het hard genoeg
waait is ook hier
geen zeilvoering.
Desondanks wordt er
stevig water verzet.
De molenaars Ane
Dijkstra, Job
Koehoorn en Frank
Terpstra beleefden
een drukke dag.
Helaas moest de vierde molenaar van de groep, Popke
Timmermans, voor het eerst in z’n leven de Nationale
Molendag laten schieten. Het was op zich niet zo
maar een draaidag voor alle betrokkenen, want ’s
morgens kregen ze bezoek van wethouder Durk
Durksz van de gemeente De Fryske Marren die de
molendag officieel liet starten met het in
ontvangst nemen van een nieuwe folder. Die
heeft molenaar Frank Terpstra speciaal over
de molen en Friese veenpoldermolens in het
algemeen samengesteld.
De molenaars hebben over belangstelling niet
te klagen: ze hebben het druk met de
ontvangst en het te woord staan van
bezoekers. Wat een beetje publiciteit al niet
teweeg brengt.
Als ik er in de namiddag arriveer zit het
knusse woonkamertje in de molen vol. Er is
koek en koffie en fris waarmee de inwendige
mens niet wordt vergeten. Gastvrijheid gaat
hier hand in hand met het uitoefenen van de
molenhobby.
Op verzoek poseren Frank en Job met de
nieuwe folder voor de molen die draait als
een tierelier. Ze zijn trots op het handzame
informatieblaadje waarmee ze hun bezoekers
ongetwijfeld een dienst bewijzen.
Leuk is het om molenaar Jelle Bouma hier
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ook weer te ontmoeten. Herinneringen worden opgehaald, maar ik moet nog
verder en neem daarom dan ook veel te vlug weer afscheid van de molenaars.
De laatste molen van de dag staat op het programma. Ik weet dat ik er niet te
vroeg hoef te zijn, want de molenaar was overdag actief op Penninga’s Molen in
Joure.
Sintjohannesga – Als ik bij de molen arriveer, is Johannes Kooistra nog niet
terug op z’n molen aan de Hogedijk. In de beginjaren tachtig hielp ik mee met de
restauratie en beleefden we als gezin hier de mooiste jaren van ons leven. De
kinderen groeiden er op en dat was toen iets bijzonders: wonen in een molen, de
pers smulde ervan zodat we vaak ‘de krant’ haalden. Na zo’n tien jaar, de molen
werd voor ons te klein en voor m’n werk in Bolsward was het ook handiger om te
verhuizen, volgden Jan Wijnsma en Arie Boersma ons op. De hierboven
aangehaalde Jelle Bouma was toen trouwens ook in beeld als toekomstig
molenbewoner, maar dit terzijde. Nu is Johannes er al weer een poos de
molenaar en samen met Nynke Vellinga bewoont en beheert hij De Hersteller. Hij
is ermee in z’n nopjes en geniet volop. Als hij z’n werkauto van De Molenmakers
op het erf parkeert, gaat hij vaak linea recta naar kruirad en vang om de wieken
te laten draaien. En daar heeft hij al weer nieuwe plannen voor. Zodra die erdoor
zijn, komen we daar uitgebreid op terug. In het molenkamertje, waar ook Teun
Vellinga, vader van Nynke en oud-voorzitter van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars en molenaar van de Sweachmermole in Langweer, is inmiddels
aangeschoven, praten we bij over allerlei molenactiviteiten onder het genot van
een kop koffie. Nynke treffen we helaas niet. Zij is aan het trainen voor de
Slachte Marathon.
En dan is er nog groot nieuws uit Noordwolde. Molenaar Sake Bergsma kreeg ’s
ochtends een Koninklijke Onderscheiding voor z’n 40-jarige inzet op de molen
Windlust. Over hem hierna in dit nummer een verslag.
Gerben D. Wijnja
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Sake Bergsma in het zonnetje
2016 is een bijzonder jaar voor Sake Bergsma uit Heerenveen. Hij wordt dit jaar
65, in maart kreeg hij het Certificaat van Verdienste van De Hollandsche Molen
en in mei is hij 40 jaar molenaar op Windlust in Noordwolde en krijgt daarvoor
een Koninklijke Onderscheiding. Maar hij zal de laatste zijn die dit als een
bijzonder jaar bestempelt. Sake gaat nog 10 jaar door. Hij wil de 75 halen op zijn
Windlust.
In het zwetshok onder in de molen, vier stoelen die makkelijk bezet raken op
zaterdagmiddag, kan hij in elk geval zijn rust- en praatmomenten vinden. Op dit
moment in april is het er heerlijk warm en tikt de toerenteller gestaag door:
windkracht 5 en blote benen. Ook dit jaar wil hij proberen de 100.000
omwentelingen weer te halen.
Met de op zaterdagmiddag vast binnenlopende bestuursleden praten we even bij,
en natuurlijk ook met de met boormachine gewapende vaste seniorklusser Eppie
Landman, die voor Sake o.a. in 2004 een pletter bouwde, aangedreven via een
riem om de luitafel van het sleepluiwerk. Een pletter maken? Ja, je weet wel,
twee tegen elkaar in draaiende walsen. … Oh, zo ja … Landman ging aan de slag
en Sake bouwde er daarna de houten kast omheen.
Zijn vader had een boerderij en zo leek het Sake mooi om veearts te worden.
Dat veranderde met de tijd. Hij werd timmerman en voorman, ook prachtig en
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met plezier, en voor zijn hobby werd hij dus vrijwillig molenaar. Maar als
timmerman werd hij geen molenmaker. Nee, die waren er toen nog niet zoveel
en of die nou altijd zo precies werkten als hij zelf graag zou willen …
Opleiding in Heerenveen
In juni 1974 werd molen Welgelegen in Heerenveen door vrijwilligers in gebruik
genomen en in dat najaar verscheen er een advertentie waarin
enthousiastelingen werden gezocht voor de opleiding tot vrijwillige molenaar.
De Dokkumer beroepsmolenaar Johannes van Tilburg zou, samen met vrijwillig
molenaar Pieter Hofkamp, de opleiding gaan verzorgen. Een grote groep meldde
zich aan, waaronder Sake Bergsma, Henk Velkers, Cor de Vos, Al Zandstra,
Popke Timmermans en vader en zoon Eelman.
De meeste van de groep trokken zich terug toen de winter inviel en het koud
werd in molen Welgelegen. Sake bleef. De opleiding werd gegeven in
Heerenveen, maar ook op andere molens. Toen de staartschoor het begaf, kwam
ook Windlust in Noordwolde in beeld.
Op 14 mei 1976 slaagde Sake. De opleiding was, zoals hij zegt, ook niet zo
moeilijk. “Ik wist al veel omdat ik al mappen vol met knipsels had verzameld
over molens”. Dit knippen gaat nog steeds door, het vullen van mappen ook.
Krantenknipsels over Windlust en allerlei op internet gevonden wetens- en
kijkenswaardigheden.
Examen
Zijn examen deed hij in 1976 voor het Gilde van Vrijwillige Molenaars tegelijk
met Henk Velkers en Cor de Vos, op molen De Onderneming in Witmarsum en hij
werd daarmee de 200ste geslaagde vrijwilliger in het land. Samen met Henk trok
hij naar Noordwolde waar zij voor de Stichting De Oosthoek de vaste molenaars
op Windlust werden en de wacht overnamen van de gebroeders Schnoor.
Zo’n twee jaar bleef Henk daar, ze pakten de renovatie van de stelling samen aan
en er werd werk gemaakt van het snoeien van de bomen rond de molen. Henk
kreeg andere prioriteiten: zijn molenzaterdag kwam in botsing met zijn
dienstrooster als buschauffeur en hij vertrok. Sake bleef. Oscar Bosselaar kwam,
handige meubelmaker die zijn zaterdagen graag op Windlust doorbracht en graag
mee kluste en praatte. Ruim 15 jaar lang maar molenaar werd hij niet. Toen in
1991 molen De Wâlden in de Lindevallei onder Wolvega een grote restauratie had
ondergaan en De Gooijer werd, werd Sake ook daar molenaar en toen eind
jaren ’90 molen De Mars in De Blesse gerestaureerd werd, was hij ook daar
regelmatig te vinden. Inmiddels hebben beide molens al weer lang hun eigen
molenaars.
Activiteiten
Windlust wordt door Sake en het eigenaar-bestuur van Stichting Oosthoek goed
onderhouden. In ’76 kwamen er nieuwe stenen, de oude loper kwam bij Sake
voor het huis, in ’80 stak molenmaker Westra nieuwe roeden met fokwieken,
in ’90 kwamen er nieuwe, helaas dan al weer nieuwe, remkleppen, in ‘96 nam
Hiemstra de kap van de molen onder handen: een nieuwe lange - en korte
spruit, een nieuwe burgemeester en voeghoutenkoppen werden aangegoten .
In 2014 bouwde Hiemstra een nieuwe stelling. En binnenkort worden de
binnenmuren van de eerste twee zolders geïmpregneerd en gestuukt.
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In 2006 is de ruim 100 jaar oude schuur in oude glorie hersteld. Het gebinte
bleef, de rest is vernieuwd.
In 1983 werd de in 1921 in de molen geïnstalleerde gloeikopmotor van het merk
Schless en Rossmann weer op gang gebracht door Imke Dassen. Het is de enig
overgeblevene van dit merk in ons land. In principe draait de motor op
Molendagen.
Natuurlijk is ook het terrein rond de molen flink veranderd. Aan de overkant een
winkelcentrum met grote Jumbo, een net molenerf, een toegang met een inrithek
als Windlust in Wolvega … het staat er allemaal pront bij.
Zaterdag is voor Sake voor de molen. ‘s Morgens wil hij wel een ommetje rijden,
maar om 13.00 uur moet hij dan wel op Windlust zijn. Alleen voor de
molenexcursie van het Gild wil hij dan nog wel een uitzondering maken. Op die
molenmiddag wordt er wat geklust, er worden veel omwentelingen gedraaid, is
er koffie in het hok en komen er molenaars op bezoek: Hendrik Hachmer al sinds
‘79, Kees Vanger van De Gooijer en Roelof van Wester uit Diever pas later.
Hoewel wel maalvaardig ingericht, gebruikt Sake de molen nu niet meer om
tarwe te malen, de omzet is daarvoor te klein gebleken. Een tijd lang kwam er
nog meel van Klaas Lenstra uit Wolvega, maar met de kleine omzet liep dat uit
op beestjes in het meel.
Bijzonder is
wel dat niet
alleen Sake
als molenaar
van
Noordwolde
in de prijzen
viel bij De
Hollandsche
Molen maar
ook zijn
stichtingsbestuur De
Oosthoek,
dat in 1995
het
certificaat
voor Vernuft
en
Volharding
kreeg
toegekend.
Sake bij zijn molen met opgespeld lintje (Foto Inge Scheffer)

Koninklijke onderscheiding
Op de Nationale Molendag kwam daar dan nog de Koninklijke Onderscheiding bij,
alsof het niet op kon. In ieder geval willen we als redactie Sake van harte
feliciteren met deze eervolle waardering!
Als het aan beide certificaathouders ligt, houden ze het nog wel 10 jaar samen
vol en blijft Sake zijn 100.000 omwentelingen maken.
Geurt van de Weg
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Zilveren Anjer voor unieke
molenvrijwilliger Eric
Zwijnenberg
Amsterdam - Eric Zwijnenberg, vrijwillige
molenaar op de Wimmenumermolen in Egmond
aan den Hoef, is op 15 juni onderscheiden met
de Zilveren Anjer 2016. Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Beatrix, tevens
beschermvrouwe van De Hollandsche Molen,
reikte de onderscheiding uit in het
Koninklijk Paleis Amsterdam. De Zilveren
Anjer is een door het Prins Bernhard
Cultuurfonds ingestelde onderscheiding voor
mensen die zich geheel onverplicht en onbetaald hebben
ingezet voor cultuur of natuur in het Koninkrijk der
Nederlanden.
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De 70-jarige Alkmaarder ontving de Zilveren Anjer, vanwege zijn jarenlange,
brede inzet voor het molenbehoud In Nederland.
Zo stond Eric Zwijnenberg eind jaren zestig van de vorige eeuw aan de wieg van
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Hij was tevens de eerste voorzitter van deze
organisatie die mensen opleidt tot vrijwillige molenaar. Daarnaast bekleedde hij
vele bestuurlijke functies, onder andere bij de landelijke vereniging De
Hollandsche Molen en tal van Noord-Hollandse molenorganisaties. Momenteel is
hij nog bestuurslid van de Noord-Hollandse Molenfederatie en voorzitter van de
stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding. Zwijnenberg bedacht,
begin jaren zeventig, ook de Nationale Molendag, het jaarlijkse evenement
waarop vele honderden molens in het gehele land draaien en zijn opengesteld
voor het publiek. Tijdens onze vorige ledenvergadering verzorgde hij in het
dorpshuis van Poppenwier nog een interessante lezing over het molenbestand in
Noord-Holland.
Het Nederlandse Molenbestand
In diezelfde periode begon hij met het opzetten van het Nederlandse
Molenbestand. In dit omvangrijke naslagwerk verzamelde hij alle molens van
Nederland, inclusief technische eigenschappen en andere specifieke
moleninformatie. Zijn ‘Rode Boekje’, zoals dit naslagwerk in molenkringen werd
genoemd vanwege de kleur van de omslag, vormt de basis van de huidige
molendatabase op de website van De Hollandsche Molen. Verder verschenen er
twee molenboeken van zijn hand en een opvallende molenstraatnamengids.
(foto: J. Lousberg)
Geschiedenis
Voor zover we
weten is Eric al
sinds de
oprichting lid
van onze
vereniging en
dus ook lezer
van ons
molenkwartaalblad. In de
geschiedenis van
onze vereniging
en
molenstichting
komt deze hoge
onderscheiding
door het Prins
Bernhard
Cultuurfonds
één keer eerder
voor. Dat was in
1982 toen onze voorzitter A. Bokma de erepenning kreeg opgespeld. Dat had hij
te danken aan zijn werk op het gebied van het behoud van de molens in
Friesland en de volkshogescholen in Bakkeveen en op Terschelling.
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In Memoriam Meinze Rypkema
Bij het heengaan van Meinze Rypkema heeft de (Friese)
molenwereld een bijzondere molenaar verloren. Voor zover mij
bekend was dhr. Rypkema de laatste boer die met zijn eigen
molen het land bemaalde. Als jongetje vond ik het
onbegrijpelijk dat de molen onbeheerd maalde en de boer
gewoon aan het werk was. Als het echt nodig was dan werd
de molen gebruikt, meestal met twee volle zeilen, maar de
molen werd minder en een elektrische pomp nam de
bemaling over van de molen. Met de komst van vrijwillig
molenaar Terwischa van Scheltinga bleef de originele molen
met houten bovenas tot de restauratie regelmatig draaien. Als de
molen draaide, kwam Rypkema meestal wel even kijken en liet daarbij
vaak blijken dat zijn visie op het molenaarschap anders was dan wat vrijwillig
molenaars tegenwoordig doen. Rypkema was altijd heel erg begaan met de
molen.
Johannes Kooistra
De veehouder kwam in 1935 in Scharsterbrug op de wereld als zoon van Sake
Rypkema en Catharina van der Werf. Zijn hele leven bracht hij door op de
boerderij die we op de luchtfoto zien te midden van bomen. Vorig jaar, in
september, vierde hij nog het 52 jarig huwelijk met zijn Emmy RypkemaTerpstra. Begin maart van dit jaar kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek
was. Dat bericht kwam hard aan, temeer daar hij nog zoveel levenskracht had.
Maar de ziekte was te sterk voor hem. Na enkele maanden, op 8 juni 2016,
overleed hij aan de gevolgen daarvan. Voor ons was hij de man van de molen,
maar hij zong ook in het Nicolaaskoor en zijn passie voor Friese paarden deelde
hij met de mensen van manege “De Oorsprong”.
Wij wensen de familie sterkte bij het dragen van dit grote verlies.
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Vrijdagmiddag 17 juni jl. was het feest op de Aldtsjerkster Mûne. Op de
terugweg van dit feest naar Bolsward hoorde ik op de autoradio de
dijkgraaf van de Brabantse Delta zeggen dat zij veel konden betekenen
voor de boeren, wier land was ondergelopen door de voortdurende
hoosbuien, die de klimaatverandering in ons land meebrengen, maar dan
moesten zij wel extra maatregelen nemen om waterbergplekken te
maken e.d. Die buien vallen in onze regio gelukkig erg mee, toch lijkt het
erop dat onze bestuurders meer vooruitkijken naar dit weerfenomeen.
De Aldtsjerkster Mûne slaagde er niet meer in om de polder te bemalen, omdat
de vijzel niet meer bij het water kon. Het bestuur van de Stichting
Waterschapserfgoed die de monumentale molens, sluizen en gemalen van
Wetterskip Fryslân beheert, besloot tot restauratie van de molen, zodat deze
weer zou kunnen meedoen bij de polderbemaling bij noodweer. De vijzel werd
van 19 graden opgetrokken tot een hoek van 30 graden, zodat hij 80 centimeter
dieper het water uit de polder kon malen. Onze dijkgraaf nam dus de maatregel
om een alleen in circuit draaiende molen weer als polderbemalende molen terug
te restaureren, zodat deze bij noodweer kon helpen.
Eeuwe de Vries 40 jaar molenaar
En het was feest omdat molenaar Eeuwe de Vries
40 jaar molenaar was op deze mooie molen. De
agenda van dijkgraaf Paul van Erkelens schijnt vaak
overhoop te liggen. Hij kwam in de ochtend met
taart en bloemen bij Eeuwe en mocht of moest de
vang lichten bij wijze van openingshandeling,
helaas zonder publiek dus.
Maar wat een feest: een veertigjarig jubileum als
molenaar op één molen en een compleet
gerestaureerde molen.
Eeuwe de Vries begon als jongen van 15 jaar op
een molen te draaien en werd op “Tichelwurk” al
jong besmet met het molenvirus. Zijn heit was
namelijk molenaar op de Stienhúster Mûne in
Stiens. Hij trouwde jong met Anneke op zijn 18de
jaar in 1963 en kreeg woning en werk op De Olifant
bij een boer, waarbij hij naast het melken van 5
koeien, 30 kilometer handmatig slootkanten
hekkelen met de snijzeis, ook De Olifant moest
draaien. Die hield de polder bij Burdaard droog.
Destijds had de molen de grootste capaciteit in
Nederland, zo’n 100 m3 ofwel 100.000 liter water
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per minuut. Het was dus een grote polder, dus verantwoordelijk werk voor zo’n
zeer jonge molenaar. De jongste van Fryslân en misschien wel verder destijds.
Na 3 jaar kwam de ruilverkaveling Dantumadeel, De Olifant verloor zijn functie
aan het gemaal op het eind van de Jordaan bij de Dokkumer Ee. Eeuwe kwam te
wonen en werken op het Gytsjerkster elektrische gemaal. Het kleine waterschap
De Wâlden had toen drie gemalen en twee windmotoren. Na 8 jaar verhuisden zij
naar Aldtsjerk in 1975. Eeuwe werd boer in Aldtsjerk op de boerderij van Jonker
van Sminia aan het Jonkerspaed met 40 koeien.
De voorzitter van het waterschap ‘De Wâlden’ vroeg hem in 1976 om daar
molenaar te worden, omdat hij op De Olifant had gedraaid en in dienst van het
waterschap de gemalen en molens in de Binnen Mieden bediende. De
dieselmotor in de molen was toen al kapot en omdat het peil door de
ruilverkaveling 60 cm verlaagd was, werd een circuit aangelegd, zodat de molen
voor de toeristen kon draaien. Tot 1976 had de Aldtsjerkster molen de polder van
zo’n 160 hectare nog drooggemalen.
Eeuwe heeft vervolgens nog zo’n twintig jaar voor Lauwers-De Wâlden en het
Wetterskip gewerkt en bleef daarna als vrijwillig molenaar de Aldtsjerkster Mûne
bedienen.
Tijdens het officiële deel, zijn vrouw en kinderen waren aanwezig, kreeg hij van
zijn dochter namens kinderen en kleinkinderen een heel mooi glazen geschenk
aangeboden, waar de molen en het jubileum ingegraveerd waren.
De restauratie was veelomvattend. Zoals gezegd moest de vijzel omhoog worden
gesteld, maar dat betekende dat de hele útskoat opnieuw moest worden
opgetrokken. Daarbij bestond het gevaar dat de fundering van de molen risico
zou lopen te verzakken. Alles is goed gegaan. De ijzeren fundering van de
dieselmotor is verwijderd en vervangen door mooie, Friese geeltjes.
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Op die plek is ook een stuk perspex ingelegd, zodat je de vijzel in de molen mooi
kunt zien draaien. Een belangrijke vraag was of met deze methode het gevlucht
de nieuwe krachten van de verlegde en verdiepte vijzel wel zou trekken. Het
Wetterskip is afgegaan op het advies Gijs van Reeuwijk. Die zei dat het kon. En
het gaat gelukkig ook goed, zoals we bij de opening konden ervaren. Aan het
gevlucht hoefde niets te worden veranderd, maar het hele staartstuk, alle
schoren en spruiten zijn vernieuwd. De kap is gelicht en tot op het frame na
geheel vernieuwd, ook het riet. Van de BRIM-subsidie kon ook het riet van het
achtkant worden vernieuwd. De útskoat kende nog een lelijke betonnen
muilprofiel uit de tachtiger jaren. Het originele metselwerk is geheel
teruggehaald. Tot slot is er een sprinklerinstallatie ingebouwd, die binnenkort
getest zal worden. Kortom een grondige en mooie restauratie, uitgevoerd door
molenmaker Jellema.
Namens de stichting Waterschapserfgoed sprak Douwe Weidenaar. Hij vertelde
wat er allemaal was gerestaureerd. Hij moest van Eeuwe vervolgens de vang
lichten. Vervolgens sprak de voorzitter van de stichting Bertus Mulder, hij wees
op het belangrijke werk van molenaars om de techniek door te geven aan
jongere generaties, ook hij moest van Eeuwe de openinghandeling opnieuw
verrichten en tot eigen verbazing legde Bertus Mulder de vang in één keer op de
haak.
Tijdens het drankje en hapje toonde Eeuwe nog de vernuftige houten veer achter
zijn windborden. Gelukkig deed de wind mee en draaide de molen in volle
feestelijke tooi om de feestvreugde te verhogen.
Michiel de Ruiter

Wordt ook lid van de Facebookgroep De Utskoat
Op de groepsfoto van onze
Facebookpagina bruist het
water uit de útskoat van de
Stienhúster Mûne, een van
de mooiste útskoaten die
we kennen in ons land.
Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van het actuele molennieuws in de provincie
dan kunt u hier niet zonder. Dankbaar maken we gebruik van berichten van
bevriende Facebookers om die te delen met onze leden. Als lid kunt u ook uw
molennieuwtje met de lezers delen.
De Utskoat is een openbare groep waarin plaats is voor een zeer ruim
molennieuwsgehalte. Of het nou gaat om een foto, een berichtje, een molendag,
de aanbieding van een molenboek, een leuk filmpje of iets anders dat Friese
molen gerelateerd is, u vindt het als lid van ons Facebook.
Lid worden is simpel aan te vragen, u dient echter wel Facebook het hebben. Op
termijn verdwijnt de website als zelfstandige site. De hoofdzaken van het blad
zullen dan ondergebracht worden bij De Fryske Mole en/of het Gild Fryske
Mounders.
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Beabuorster Mole kreeg
bijzonder bezoek
Het was 6 mei 2016. De Beabuorster Mole stond fier te draaien op een
krachtige oostenwind, de zeilen vol op het hekwerk. Het witte huisje met
haar oude, oranje dakpannen stak samen met de wiekendrager strak af
tegen de smetteloos blauwe lucht. Het was schitterend weer en de molen
maalde dat het een lieve lust was. Schuimend bruiste het water door de
útskoat. De beide molenaars Henk Kuipers en Jentje van der Stap
genoten, maar waren ook in spannende afwachting van enkele bezoekers.
Hoeveel konden ze verwachten? Henk haalde z’n schouders op en Jentje
wist het al evenmin. Maar het zou wel bijzonder bezoek zijn.
Laten we teruggaan in de tijd, bijna 110 jaar geleden! In 1907 werd uit
maar liefst 33 sollicitanten Earde Bijlsma benoemd als molenaar van de
Beabuorster Mole. Een drietal jaren daarvoor hadden de molen en het
woninkje nog een verfbeurt gehad. Paulus Schuil, van de schilderswinkel
op het Aldhiem in Tjerkwerd, had dat uitgevoerd voor de som van f 88,60.
Bijlsma kwam dan ook in een voor die tijd goed onderhouden woninkje te
wonen, voorzien van bedsteden en een onbeschoten zolder waar ook
geslapen kon worden, zij het dat weer en wind door de pannen vrij spel
hadden en de warmte van de turf- en houtkachel daar tijdens
herfststormen en winterse kou ver te zoeken was. Die hield slechts het
kleine woonkamertje overdag op temperatuur en daarvan profiteerden
alleen degenen die hier in een bedstee de nacht doorbrachten, de
slaapstee die was aangebracht tegen de muur op de westzijde van het
huisje. Het kamertje bood uitzicht op de molen, op het zuiden en westen.
Daar vandaan kwamen de meeste buien en vanuit de kamer was het luxe
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om, uit de wind en in de warmte, het weer gade te slaan. Wat een verschil
met de boerenmolens, de muontsen en spinnekoppen, die het zonder
woning moesten doen en waar slechts het acht- of vierkant van de molen
voor enige beschutting zorgde. Enige, want het tochtte er als een kreng.
Nee, dan de Beabuorster Mole. Earde Bijlsma was in zijn nopjes met deze
benoeming. Hij was getrouwd met Jesina van Velzen. Ze kregen vijf
zonen: Johannes, Frits, Feike, Auke en Sjoerd. De laatste drie bleven
Friesland niet trouw toen ze volwassen waren. Ze zochten hun heil in de
VS. Johannes was later betrokken bij de aanleg van de Afsluitdijk en Frits
heeft zijn hele leven in Bolsward gewoond.
Het oude verhaal dat de wereld over ging
Met de aanstelling van Bijlsma kreeg het polderbestuur meer zekerheid,
want deze molenaar was een vertrouwd vakman. Klachten over hem zijn
niet bekend. Toch markeert een bijzonder voorval de geschiedenis van
deze molenaar. Het was de molenaars van het Waterschap Exmorra
verboden om dieren op het erf te houden. Op de Exmoarstermole, van
hetzelfde waterschap, had de molenaar te horen gekregen dat hij op de
molen geen varkens meer mocht mesten. Bijlsma vreesde dat hij zijn
mollenhondje, een stabij, ook van de hand zou moeten doen. Maar hij kon
Bijke niet missen en hij kreeg toestemming het hondje te houden. Het
kefte altijd als de molen te hard begon te draaien. Als de molenaar dan in
z’n stoel voor het raam een middagdutje deed, schrok hij van dat gekef
meteen wakker. Bijke waarschuwde perfect. Maar op een dag ging het
mis. De molenaar deed weer een “knipperke” en bij het ontwaken tolden
de wieken als een dolle in het rond. Geschrokken vroeg Earde zich af
waarom Bijke hem niet had gewekt. Hij snelde naar de molen, zette hem
stil en kwam vervolgens tot de vreselijke ontdekking dat het hondje door
de wieken was gegrepen en tientallen meters verderop in het weiland
terecht was gekomen, dood. De liefde van de molenaar voor het hondje
kreeg zo een wreed einde.
Nazaten van Earde Bijlsma
Het was net twee uur geweest toen het verwachte bezoek zich over het
smalle bruggetje door het weiland naar de molen begaf. Jentje had ervoor
gezorgd dat er door het gras een begaanbaar pad gemaaid was. Ron
Krancher, Sunny Bijlsma, Gerrit Bijlsma, Rein Visser en Hitty Bijlsma
stelden zich voor als nazaten van Earde Bijlsma. Natuurlijk wilden zij de
molen bekijken en niet te vergeten het huisje waarin hun overgrootvader
als molenaar had gewoond. Het voelde als thuiskomen, terug naar de
roots, waarbij twee personen zowaar uit Thailand waren gekomen. En ze
kenden blijkbaar allemaal de oude foto die zo nadrukkelijk in het kamertje
staat te pronken. Een groep mannen, slatters in een sloot, geflankeerd
door twee oude spinnekopmolens. “Kijk, dit is nou Earde,” zei Hitty en ze
wees de man in het midden aan. Verrast keken de beide molenaars elkaar
aan: dát wisten ze niet. Al die tijd dat ze hier in het kamertje hun sterke
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verhalen aan het
uitwisselen waren,
keek hij vanaf de
historische foto de
beide vrijwillige
molenaars aan.
“Het voelt zo
bijzonder hè”, liet
Hitty enthousiast
weten. “Hier
liggen de
voetstappen van onze
voorouders. Ze moesten eens
weten.”
Er is nog een herinnering aan Earde Bijlsma zichtbaar in de molen.
Daar staat met potlood een door hem geschreven mededeling: “Wegens
de droogte 1921 konden wij 4 januari nog bij de molen door de opvaart
lopen”. Bijlsma bleef tot 1926 molenaar op de Beabuorster Mole.
Negentien jaar had hij vangtouw en kruirad in handen gehad, geheel naar
tevredenheid van het bestuur en de ingelanden.
Met een goed gevoel ging het gezelschap terug naar huis. T.z.t. komen ze
graag terug. “Want het zijn toch je roots hè!”

Gerben D. Wijnja
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Molens zijn er in verschillende soorten categorieën. Je kunt ze indelen
naar de aard van hun functie: koren-, olie-, zaag-, verf-, poldermolen
etc. Je kunt ze indelen naar vorm: de achtkante monnikskap, de paltrok,
de wipmolen, de tjasker, de spinnekop, naar het kruisysteem: de
bovenkruier, de buitenkruier, naar de manier waarop het achtkant op of
boven de grond is gebouwd, boven de grond: grondzeilers, beltmolens,
stellingmolens; je kunt ze indelen naar de aandrijfkracht: watermolen,
windmolen en misschien mis ik het een en ander aan benamingen, want
mijn examen was al een behoorlijke tijd terug.
Zaterdag 28 mei jl. gaf een inleider namens TIMS duidelijk aan dat er een
verschil was tussen poldermolens en boezemmolens. Beide doen hetzelfde, ze
malen water omhoog. Maar de eerste doet het uit de polder naar de boezem en
de tweede doet het van de boezem naar buitendijks water: meer, rivier of zee.
En de Kinderdijkmolens behoren tot een systeem van boezemmolens met dijken,
sluizen en gemalen.
De molens en gemalen in Kinderdijk zorgen ervoor dat het overtollige water van
de Alblasserwaard in de rivier de Lek terechtkomt via de Elshoutsluizen.
Vervolgens voert de rivier het water af naar zee.
De 19 molens vormen samen met de gemalen, boezems, sloten en sluizen een
ingenieus waterbeheersysteem.
TIMS (The International Molinological Society) heeft in Nederland het onderdeel
TIMS Nederland, dat is de organisatie voor molenkunde in Nederland en
Vlaanderen. Drie mensen van de Lonjé-ploeg, hadden op de Kinderdijkexcursie
ingetekend. Totaal waren er ca 50 deelnemers.
Een bekend gezicht heette ons welkom, Frank Terpstra, één van de organisatoren
en we bleken niet de enigen uit It Heitelân.
Twee lezingen en drie bezoeken, waarvan er twee aan molens, waar toeristen
nooit komen. Een unieke mogelijkheid om de Contramolen te zien en de molen
van de familie Hoek. De heer Hoek van de 10de generatie molenaars op
Overwaardmolen 5. Wij mochten zijn huis bekijken, de woning in de molen.
Herman Sangers, consulent monumenten Zuid-Holland vertelde over de historie
van de eerste vier boezemmolencomplexen in de Alblasserwaard. Kinderdijk was
de vijfde en nog steeds functionerende, zij het nu met twee moderne gemalen en
sluizen. Duidelijk werd, dat het gehele complex, dus niet alleen de molens, op de
Wereld Erfgoedlijst staat. De afwatering van de Alblasserwaard, de laagst
gelegen polder in ons land tot 7 meter beneden NAP, kende het
boezemmolencomplex Alblas/Vijfherenlanden met 5 molens. Bedenk dat het
getijdesysteem van eb en vloed vanaf de kust invloed heeft tot Vianen. Een zee,
die het water landinwaarts stuwt, en de rivieren de Lek en de Noord, die het
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Links Overwaard en rechts Nederwaard.

water zeewaarts laten stromen. En dan een polder, die heel laag ligt, wel tot 7
meter onder NAP. Als je daar wilt wonen, moet je wel creatief zijn om het water
ver omhoog en dan weg te malen.
‘Als je daar wilt wonen’, ja want een veenpolder droogmaken in de 13de eeuw
bleek achteraf eeuwenlang een polder meer dan droog houden, omdat de
veenbodem steeds maar bleef inklinken en lager kwam te liggen. Steeds meer
poldertjes en molens. Maar al gauw werkt het systeem van uitmalen naar de
rivier niet meer.
Papendrecht was een tweede boezemsuitwateringssysteem, afwatering via de
Alblas via een heel lange wetering (gegraven kanaal) in de 16de eeuw. Echter
door verdere inklinking van de gehele polder, werd deze in feite in tweeën
gedeeld door een zandrug, want die klinkt niet in. Toen werd er een afwatering
via De Noord gemaakt en kwamen er feitelijk twee waterschappen: Nederwaard
en Overwaard. In 1739 werden de aanpassingen voor de boezem: een onder- en
een bovenmolen, twee raderen van elk ca 1,05 meter diepgang. In 1871 kwam
er stoom en de molens werden gesloopt.
Het derde boezemmolencomplex was Hardinxveld-Giessendam. In 1570 werden
5 molens gebouwd, in 1580 werden de 5 afgebroken. Het systeem werkte niet.
Toen werd de Smoutjesvliet gegraven in de richting van de Giessen en nog een
vliet, dat was ca 1550. De strijd tegen het water werd dus niet alleen in Zeeland
gevoerd, maar ook in Zuid-Holland.
Ameide/Sluis is het derde, maar oudste boezemmolencomplex in de Alblas. De
buitendijkse boezemmolens werden helaas door de Fransen in de fik gestoken in
1679. Vervolgens is het Pannerdenskanaal gegraven. Het water in de rivier was
inmiddels ook structureel gestegen. Er kwamen 5 buitendijkse boezemmolens, te
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weinig. Dat werd uitgebreid naar 8 binnendijkse molens. Nu zijn er 13
boezemmolens en 25 poldermolens. De lange Zederik werkte steeds slechter, dus
is de Nieuwe Zederik gegraven en voorzien van nieuwe uitwateringssluizen voor
de afwatering.
Het vierde complex ligt bij Streefkerk. In 1664 werd er een sluis gebouwd en 3
poldermolens en een bergboezem tegen de dijk aan. In 1706 kwam er een
bovenmolen, 10 jaar later een tweede en in 1764 kwamen er twee wachtsluisjes
voor de aflaat van watersnoodweer. In 1950 kwam er een gemaal, in 1981 nieuw
gebouwd, de twee molens werden niet gesloopt.
Kinderdijk
Henk Bronkhorst nam het tweede deel van de inleiding voor zijn rekening: de
Kinderdijkmolens, het nieuwste complex na de vorige vier. De 17 boezemmolens
en twee overgebleven poldermolens, werden tussen 1738 en 1740 gebouwd.
Voor die tijd stonden er al poldermolens, waarvan er twee bewaard zijn
gebleven. De oude systemen voldeden niet meer, vandaar Kinderdijk. Het eerste
waterschap is opgericht door Graaf Floris V. In 1300 is er een kinder (=kleine)
dijk aangelegd op het laagste punt in de Alblas, dat werd Alblasserdam. Er kwam
aansluiting van twee lage boezems, gegraven in 1365 en 1369, die van de
Giesen en die van de Alblas, twee watersystemen, een kanaal van de
Nederwaard naar de Overwaard. Bij Kinderdijk zijn die gescheiden door een
lange middelkade. Die scheiding was noodzakelijk vanwege de verschillende
hoogten van het water. Ieder had zijn eigen sluis voor uitwatering. Na veel
overstromingen is rond 1729 de afwatering met een tweede trap gerealiseerd
met een lage en dus ook een hoge boezem, klaar in 1749. Er kwamen in
Overwaard 8 molens.
Voor de aanleg van de Nederwaardmolens moest de graaf van toestemming
geven, dat werden 8 ronde, stenen molens, grondzeilers met aanvankelijk een
schalijen kap in plaats van een rietgedekte. Voor de Overwaard was geen
toestemming nodig, dat werden 10 rietgedekte achtkanten, hoog- en
buitenkruiend. Niet alleen vanwege het geld, maar zij waren op de slappe
veengrond een stuk lichter. Of wel vanwege het geld. De Overwaard was wat
Bourgondischer, kijk maar naar het mooie Dijkhuis (waterschapshuis). Grappig
om te zien hoe twee rijen molens, tegenover elkaar twee boezems bemalen. En
dan staan er her en der nog poldermolens.
In 1865 namen twee stoomgemalen de taak van de molens over. In de 20ste
eeuw zijn ze omgebouwd naar dieselgemalen. In 1970 zijn de stenen sluizen
vervangen en is er een nieuwe constructie gemaakt.
Molenbezoek
Vanaf het Wisboomgemaal voeren we met een boot naar de Overwaardmolen nr
4. Deze molen staat bekend als de Contramolen. Je ziet bij de inloop en bij de
utskoat twee watergangen. Twee inlopen en twee útskoaten dus. Aan beide
zijden van de molen is ruimte voor een stalen scheprad (er is er nog maar één).
Deze molen kon het water van de lage boezem naar de hoge boezem malen en
en ook andersom, om begrazing mogelijk te maken in de het hoge
boezemgebied. Doordat het waterpeil bleef stijgen, verloor de contramolen zijn
functie. Op dit moment wordt hij gerestaureerd met zijn originele twee
schepraderen. Elk heeft twee schijflopen op de spil. Vanwege twee schepraderen
was de woonruimte kleiner en behoefde de molenaar wat minder huur te betalen.
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De Nederwaardmolens malen nu in circuit. De status van de boezems vallen
onder het beleid van Natura 2000. Het peil wordt laag gehouden.

Het scheprad van de De Blokkerse wipmolen.

Het tweede bezoek was aan de Poldermolen Blokweer, museummolen.
Het is een grote wipmolen, waarin vroeger gewoond werd. Het huisje is nog
steeds geheel ingericht. De molen heeft 4 busselneuzen, de kap (het bovenhuis)
weegt wel 30 ton. Binnen is het mechanisme opengewerkt voor de bezoekers.
Het derde bezoek was aan molen 5
van de Overwaard. De molenaar is Arie
Hoek, 10de generatie molenaar van de
familie Hoek. Zijn grootvader was de
laatste beroepsmolenaar. In Kinderdijk
werden op een gegeven ogenblik wel
14 molens bemand door een Hoek.
Opa had in de polder 3 hectare land, 8
koeien en een schuur. Naast malen,
boeren, viste hij, verkocht otterhuiden
en sneed hij riet. Dat alles was nodig
om een boterham te hebben. Er was
vaak veel nijd tussen de molenaars,
als het ging om de vergunning te
krijgen voor een stuk rietland. Die
vergunning kostte geld, maar bracht
later veel op. De molenaars vochten
om de vergunning voor het beste stuk.
In de molen bewaarde Arie de allerlaatste rietslee en rietsnijdersgereedschap.
Het gezelschap mocht alle ruimtes van het huis zien, waarvan de deur open
stond.
Na het bezoek mocht het gezelschap over het privémolenaarspaadje langs alle
molens weer naar de rivierdijk wandelen.
Michiel de Ruiter
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Polder Lekkerland
Even ten oosten van de twee rijen van acht molens staan nog twee achtkanten. Deze
bemalen één van de twee polders in het meest westelijk, het dichts bij zee, gelegen
gedeelte van de Overwaard. Deze polder heet Nieuw-Lekkerland.
De Hoge Molen is een poldermolen aan de Boezemkade in het Nederlandse Nieuw
Lekkerland. Hij is gebouwd in 1740 en behoort tot de Kinderdijkse molens. De Hoge
molen functioneerde als bovenmolen en maalde het water van de lage boezem naar de
hoge boezem. Een van de twee molens die het water uit de polder in de lage boezem
maalden, de Kleine of Lage Molen, bestaat nog steeds. Toen in 1966 het scheprad van de
Hoge Molen werd vervangen door een vijzel en de molen het water rechtstreeks vanaf
het polderpeil kon opvoeren, verloor de Lage Molen zijn functie. Sinds 1997 loost de
polder het overtollige water via een vijzelgemaal rechtstreeks op de Lage Boezem van de
Overwaard.
De Kleine of Lage Molen is een grondzeiler aan de Boezemkade in het Nederlandse
Nieuw-Lekkerland. Hij is gebouwd in 1761 ter vervanging van een eerdere wipmolen die
door storm zwaar beschadigd was geraakt. De Kleine of Lage Molen behoort tot de
Kinderdijkse molens. De Lage molen functioneerde als ondermolen en maalde samen met
de verdwenen Oude Molen het water uit de polder naar de lage boezem. De Hoge Molen
sloeg het water uit naar de Hoge boezem. Toen in 1966 het scheprad van de Hoge Molen
werd vervangen door een vijzel en de molen het water rechtstreeks vanaf het polderpeil
kon opvoeren, verloor de Lage Molen zijn functie. Sinds 1997 loost de polder het
overtollige water via een vijzelgemaal rechtstreeks op de Lage Boezem van de
Overwaard.
De molens
De Nederwaard
Hier liet men acht ronde stenen grondzeilers bouwen, die in 1738 gereed kwamen. In die
tijd hadden de Nederwaard molens zoals uit oude schilderbestekken blijkt een kap gedekt
met schalijen in plaats van een rietgedekte kap. De vijfde molen stond bekend als de
‘scheve molen’. Deze stond 65 centimeter uit het lood en is in 2011 rechtgezet en
vervolgens bedrijfsgereed gemaakt. De restauratie kostte ruim 1 miljoen euro. Het
bakhuisje van de vijfde molen werd afgebroken en is weer opgebouwd bij de
Museummolen, de tweede van de Nederwaard.
De molens van de Nederwaard staan niet keurig op een rij, maar verspringen. Dit is
gedaan om ervoor te zorgen dat ze, vooral bij een overheersende westenwind, elkaar
‘niet in wind’ staan.
Overwaard
Bij de Overwaardse molens werd dit minder noodzakelijk geacht omdat ze verder uit
elkaar staan. Bovendien was het verspringen hier ook veel lastiger te realiseren omdat de
kaden van de Overwaard geen ‘avelingen’ (brede stroken grond langs dijken of kaden ter
voorkoming van dijkval) hebben.
De tien (vroeger elf) houten achtkante grondzeilers in de Overwaard, met riet gedekt,
zijn hoog- en buitenkruiend en hebben eveneens een inpandig waterrad. Een
uitzondering hierop is de Hoge Molen, deze beschikt over een vijzel.
De Overwaard liet acht molens bouwen op de ringdijk van haar Hoge Boezem. Ze
kwamen in 1740 gereed. Deze achtkantige houten grondzeilers zijn met riet gedekt. De
vierde molen is een zogenaamde ‘contramolen’, dat wil zeggen dat deze beschikte over
twee waterlopen met elk een scheprad. Eén om het water van de lage naar de hoge
boezem uit te slaan en één om het omgekeerde te kunnen doen als in de zomer het hoge
boezemgebied droog gemalen moest worden voor begrazing.
De houten molens van de Overwaard zijn lichter, dus was er een minder zware fundering
nodig. Ze zijn echter wel brandgevaarlijker. In 1981 nog is de tweede molen van de
Overwaard afgebrand. Deze is wel herbouwd. 'Overwaard Twee' heeft nu de grootste
vlucht van alle molens van het Werelderfgoed Kinderdijk, dit wil zeggen dat de roeden
het langst zijn, namelijk 29,56 meter.
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Een ochtend op de
lesmolen
Eerst maar even voorstellen (naar
voorbeeld van Christine Priestnall in
Utskoat nr. 161). Mijn naam is Wim
Rietdijk, pensionado en sinds 2010
woonachtig te Niawier bij Dokkum.
Getrouwd met Magda, 2 kinderen en nu ruim een jaar
molenaarsleerling bij leermeester Sije Hoekstra op korenmolen
“De Hoop” te Holwerd. Ook help ik sinds kort molenaar Johannes Vuyk
bij het draaien van de poldermolen “De Olifant” te Birdaard. Dit laatste
als extra leerervaring voor de opleiding tot Vrijwillig Molenaar.
Over de opleiding tot Vrijwillig Molenaar gesproken: hierbij een verslag van een
ochtendje op de lesmolen.
Zaterdagmorgen gaat de wekker heel vroeg af. Ik rol uit bed en strompel
slaapdronken naar de badkamer. Douchen, aankleden, een snel ontbijt, koffie
zetten en tas inpakken. Nog even het weerbericht bekijken op de PC en dan
haastig gespoed naar Nes (niet op Ameland) want mede-cursiste Henny gaat ook
mee. Daarna spoeden wij ons richting Holwerd, met een tussenstop bij bakker
Bonne vanwege zijn overheerlijke koeken.
Te Holwerd staat de molen al ongeduldig op ons te wachten want hij mag
vandaag weer draaien. Sije ontsluit de deur en gaat ons voor op de steile
trappen. Op de stellingzolder betreden wij een riante ruimte van 3 x 3 meter, en
na enig gedrang schikken wij ons (4 leerlingen en 1 leermeester) tezamen met
enkele klapstoelen in de juiste slagorde. De les kan beginnen.
Na wat wederzijds gekeuvel wordt het weer besproken a.d.h.v. een weerkaart
met daarop allerlei kromme lijnen. Dat zijn isobaren die de luchtdruk in kaart
brengen. Ook worden hierop hoge- en lagedrukgebieden weergegeven waaruit
windrichting en windsterkte kunnen worden afgeleid.
Op de stelling kijken we uitvoerig naar
de lucht en proberen de juiste
zeilvoering te bepalen. Na enig
gekissebis komen we tot een vergelijk.
Eerst nog even de lagers smeren
boven in de kap en daarna om beurt
aan de krui-lier draaien. Gelukkig heeft
“De Hoop” een Engels rollen kruiwerk
dus echt zwaar draait dat niet. Zoals
de meeste molens heeft deze molen
vier wieken zodat elke leerling zijn
kunde kan tonen bij het opspannen
van een zeil. De pal eruit, de vang
lichten en draaien maar. Natuurlijk
staat veiligheid voorop dus schermen we het draaiend gevlucht af met een
hekwerk of een ketting. Meestal is het dan tijd voor de koffie met de bekende
koeken. Vragen die gerezen zijn worden tussendoor gesteld en behandeld.
Als er voldoende wind staat kan er gemalen worden. D.w.z. als onze man uit
Groningen de daarvoor benodigde tarwe heeft aangeleverd. Zo niet dan duiken
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we in de lesboeken voor een flink stuk molen-theorie. Sije zaagt ons door over
de verschillende constructies en onderdelen van de molen. Bij een antwoord
vraagt hij meestal nog verder door naar het waarom want de onderste steen
moet boven (niet de ligger).
Vervolgens doen we een rondgang door de molen waarbij al het hout- en
ijzerwerk wordt aangewezen en door de leerlingen benoemd en uitgelegd. Als dit
correct gedaan is drinken we nog een laatste bak koffie. Rond twaalf uur gaat de
molen weer terug in ruststand. We oefenen eerst nog de zgn. stormproef. Hierbij
is het de bedoeling om een zeil met grote snelheid te bergen d.w.z. binnen 1
minuut. Dit is een onderdeel van het examen dus moeten proberen we om aan
deze limiet te voldoen. Doel van de oefening is om bij opkomend slecht weer de
zeilen snel van de wieken te kunnen halen.
De zeilen worden nu opgerold en met een slingerbeweging om de klampen
geslagen. De kap wordt terug gekruid naar zuidwest, de kettingen weer
aangebracht (bezetketting rechts, kruiketting links), de pal er weer in en de
bliksemafleider aan het gevlucht geschroefd. Afsluitend worden de maalboekjes
ingevuld met een kort verslag dat door de leermeester wordt beoordeeld.
Normaal gesproken draaien we afwisselend op korenmolen “De Hoop” in Holwerd
en op poldermolen “De Phenix” te Marrum. De “Phenix” is echter tijdelijk in
onderhoud dus onze lesgroep is voorlopig op zaterdag in Holwerd te vinden.
Wim Rietdijk
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Jaarverslag 2015
Stichting Molens in Menaldumadeel
Voorwoord
De nieuwe voorzitter van de stichting, Sybren van der Zwaag, opent met
zijn voorwoord. Hij kijkt terug op de geslaagde feestelijke activiteiten ter
gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de stichting. Maar hij kijkt ook
vooruit, naar: de gevolgen van de gemeentelijke herindeling, de
bemensing, de werkplaats en mogelijke kennisoverdracht van de
werkzaamheden daar. Meer historie van onze molens zou zeer welkom
zijn, de digitale bereikbaarheid en het donateurs- en sponsorbestand.
Genoeg onderwerpen om bestuurlijk heel actief te zijn.
In het bestuur heeft Stef Mensinga aangegeven er na 13 jaar mee te
willen ophouden, er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden, omdat ook
de secretaris en de penningmeester willen afbouwen. In 2016 is de
stichting gestart met 5 bestuursleden, 16 vrijwilligers, waarvan 9
gediplomeerde molenaars, een assistent-molenaar en twee in opleiding.
Sponsors, donateurs en subsidies
Er zijn nieuwe sponsorbedrijven aan het bestand toegevoegd en er zijn 68
donateurs extra geworven, van 146 naar 214.
Op dit moment zit de stichting op de helft van de tweede zesjaarlijkse
stichting van de toegezegde 60%-rijks en 15%-provinciale Brim-subsidie,
met de jaarlijkse gemeentelijke subsidie lukt het de molens in de goede
conditie te houden, die zij steeds hebben.
Landelijke en regionale ontwikkelingen
Het Rijk heeft de subsidie van € 50.000,- naar € 60.000,- verhoogd, maar
het subsidiepercentage van 60% naar 50% verlaagd, dat is een probleem.
Voorts is er geen rijks- of provinciale regeling voor éénmalig groot
onderhoud. Overheden stoten steeds meer molens af naar particuliere
stichtingen met vrijwilligers, maar stellen aan de subsidies steeds meer
voorwaarden om professioneel te werken.
Het molenaarsambacht wordt als immaterieel cultureel erfgoed bij de
UNESCO voorgedragen, dat zou inhouden dat de overheid vindt, dat de
molens ook daadwerkelijk in stand moeten worden gehouden.
Gehoopt wordt dat de gemeentelijke subsidie in de nieuwe fusiegemeente
Waadhoeke overeind blijft. Van belang wordt: verhoog het imago van de
molens, door goede gastvrijheid en goede publiciteit.
Het 40-jarig jubileum
Tal van activiteiten zijn georganiseerd: de molendag Menaldumadee,: alle
molens open, het tonen van molenmakersgereedschap, een trekzakgroep,
draakje vliegen, schoolplatenmuseum, handvijzel, plas/dras, molenfoto’s,
viswedstrijd, bijenkast en palingroken; voorts waren 9,10 en 11 oktober
open dagen op alle molens. Op de oprichtingsdag, 9 oktober, een VIP-dag,
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opening van de fototentoonstelling door gedeputeerde Kramer, die een
foto van de eerste voorzitter, Lenze van der Kooi, op de onderbonkelaar
plaatste.
Een volgende dag, feestdag voor alle vrijwilligers en donateurs. Verder
mag worden vermeld: uitreiking van het Mûnepaspoort met stickers van
de molens en een fietsroute er langs. Aan alle activiteiten is ruim
publicitaire aandacht gegeven.
Overzicht van de draaiuren en bezoekers
Molen
Draaiuren
Belast
onbel 2015
36
85
11
21
39
25
-

Bezoekers
2014 -2015

Marsumerpolder
Terpzigt
De Puollen
Hatsum
Kingmatille
Rentmeester
De Kievit
Heechhiem

58
88
136
63
148
99
60
51

94
93 140
88
48 100
221 213 302
74
45
83
169 280
96
138 171
89
85
73
90
51
64
-

179
61
340
21
141
77
64

Totaal

703 217 920 987 900

883

Doordat Sieb Zandstra een deel van het jaar was uitgeschakeld is het
aantal draaiuren 2015 wat lager uitgevallen dan normaal.
Dit jaar is er helaas geen huwelijk gesloten op de Marsumermolen.
Arend Castelein gebruikte ook dit jaar de Marsumermolen en meer nog De
Rentmeester als lesmolen.
Werkzaamheden aan de molens
Naast alle Brim-werkzaamheden die aan de molens zijn uitgevoerd hebben
de vrijwilligers van de stichting samen 1000 uur aan het molenonderhoud
besteed.
Voor 7 molens, die Rijksmonument zijn is het daarvoor landelijk
vastgesteld bordje aangeschaft en op de muren van de molens
gemonteerd.
Vervolgens wordt in het jaarverslag opgesomd welke werkzaamheden aan
elke molen zijn verricht, een te lange reeks voor deze samenvatting.
Overige zaken
Er zijn twee leerling-molenaars: Gerlof Osinga lest bij Arend Castelein en
Age Metzlar lest bij Durk Piersma.
Het jaarverslag eindigt met een open tekening van de structuur van een
poldermolen met de benamingen van alle onderdelen links in het
Nederlands en rechts in het Frysk.
Samenvatting gemaakt door Michiel de Ruiter

De Utskoat 162

juni 2016

Pagina 39

Voorkomen is beter dan … ?
In de molen komen we veel onderdelen tegen die op een
beweegbare manier aan elkaar zijn verbonden. Bij
regelmatig gebruik staan ze bloot aan slijtage en worden
ze kwetsbaar. Op zijn tijd inspecteren kan erger
voorkomen.
Het meest kwetsbare onderdeel van de molen is de vang. Die kun je niet missen.
Op elk moment moet je ervan op aan kunnen dat je het draaiend wiekenkruis als
het nodig is, stil kunt zetten.
Bij gebruik van je fiets zijn naast de remblokjes ook de remkabels onderhavig
aan slijtage. Het gebeurt weleens dat je erdoorheen trekt. In het uiterste geval
kun je je voeten op de grond zetten om af te remmen. Zo hangt de remweg van
een auto af van de kwaliteit van het remsysteem en van de slijtage van je
banden. Beide aspecten worden bij een beurt gecontroleerd. Je eigen veiligheid
en die van een ander hangt er wel van af. Gaat het mis en je hebt nog de
tegenwoordigheid van geest dan kun je je handrem als reserve aantrekken.
Bij fiets en auto heb je nog iets achter de hand, in de molen niet. Wanneer de
rem defect is, moet je nogal wat handelingen verrichten om de molen veilig tot
stilstand te brengen, zelfs zoveel dat het moeilijk is om het alleen te klaren. Het
kan zelfs zo ver komen dat er geen redden meer aan is, de materiële schade is
dan niet te overzien.
Als molenaar moet je niet willen dat zoiets je overkomt. Je wilt het toch niet
meemaken. Je kunt het voorkomen door regelmatig de vangonderdelen op
deugdelijkheid te inspecteren.
Het valt te betwijfelen of het allemaal wel meevalt. Helaas zijn er provinciaal
zeker 3 molens en een 4de molen buiten de provincie die te maken hebben gehad
met problemen met het vangsysteem. Het mankement werd wel door een
gelijksoortig onderdeel van de vang veroorzaakt. Zo sporadisch komt het dus
niet voor. In alle gevallen hebben deze molenaars het geluk gehad dat het goed
is afgelopen.
De problemen
Links het
onderdeel
waar het om
gaat, defecte
ophanging
buikstuk,
rechts de plek
in de molen
waar het
hoort te
zitten.
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In de bovengenoemde gevallen zijn de calamiteiten ontstaan vanwege een
zodanig gebroken, of versleten onderdeel van de vang dat die in volle omvang
onvoldoende houvast meer heeft bij het aangrijpingspunt om goed te kunnen
functioneren. Het betreft hier het meest belangrijke onderdeel nl. de ophanging
aan het buikstuk aan de koebouten in/aan het rechter voeghout. De ophanging is
losgebroken van het buikstuk. De vangblokken vallen op het bovenwiel en doen
verder niets. Wanneer je de vang erop laat liggen krijg je in eerste instantie te
maken met het probleem dat de rem niet werkt, in het tweede geval met een
door de wrijving, tussen boven wiel en vangblokken, ontstane hitte. Het door
schuring ontstane houtstof kan zelf door de oplopende temperatuur gloeiend
houtskool worden wat een onbeheersbare brand tot gevolg kan hebben.
Wat te doen
Bij weinig wind kun je het geluk hebben dat een molen tot stilstand kan komen
vanwege de in bedrijf zijnde werktuigen. Maar meestal staat er dan een
behoorlijke maalwind en juist dan, wanneer het je slecht uitkomt, gebeurt er
zoiets. En probeer de molen dan maar eens zo snel mogelijk tot stilstand te
brengen. In dit geval blijft er maar één oplossing over: de molen uit de wind
kruien. De vraag rijst natuurlijk: "Doe je dat ruimend, of krimpend?" Ondanks de
stevige wind kies je bij een in werking zijnde molen voor ruimend, omdat het
draaiend wiekenkruis zich afzet tegen de in bedrijf zijnde werktuigen.
Bij een molen met een zwaar lopend kruiwerk zul je daar weinig last van hebben.
Wel dat je door de heersende windrichting heen moet kruien. De molen gaat
sneller draaien, maar dat is maar even. Een nadeel is dat het langer kan gaan
duren, terwijl in je achterhoofd de gedachte op blijft spelen dat de vang weleens
brand kan veroorzaken. Er wordt dus wel van je verwacht dat je doortastend te
werk gaat.
Staat er een stevige wind en heb je een molen met een goed lopend kruiwerk
dan wil het wiekenkruis “vanzelf” ruimend om als je in bedrijf bent. Dit effect
noemen we zelfkruiing. Door gebruik te maken van de bezetketting kunnen we
proberen de “zelfkruiing” onder controle te houden.
Als de kruikabel goed ligt, 'lang naar links', dan maak je de kort liggende
bezetketting los en laat je het lange deel met de hand door het oog aan de staart
vieren. Je mag hopen dat het wiekenkruis na deze handeling bijna of helemaal
stil staat. Bij een molen die voor de prins draait, zet het draaiend wiekenkruis
zich niet af tegen de aandrijving van de werktuigen. Dan kun je een andere
mogelijkheid toepassen, namelijk de molen verder onder de wind zetten (dus
krimpend kruien). Er zijn ook molentypes die geen last hebben van zelfkruiing.
In een van de bovengenoemde gevallen had een van de molenaars de vang weer
gelicht waardoor de rijklamp weer op de rust kwam. In dit geval bungelde het
buikstuk er toch al onder. Op deze slimme wijze komen de vang blokken weer
vrij van het bovenwiel, de kans op veel wrijving en kans op brand werd hier voor
een deel weggenomen.
Aandacht
Kwetsbare onderdelen van de hele vanginrichting behoeven absolute aandacht.
Door regelmatig de kritische punten te controleren op slijtage en breuk kun je
erger voorkomen. En zeker niet alleen als geconstateerd wordt dat de vang
tijdens het draaien ernstig aanloopt.
Pieter Hofkamp / Jan Jansen
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Op de pagina met oude foto’s
in ons vorige nummer kwam
een reactie binnen van Erwin
Esselink.
“Linksboven zien we de molen
van Bokma te Wommels,
verdwenen in de jaren 50.
Rechts daarvan de molen van
de Wijckelerpolder te Wijckel.
Rechtsonder staat de molen
van de polder 218, die aan de
Ee ten zuiden van Woudsend
stond.
Linksonder zien we de molen
van de Kievitspolder bij
Thesinge in de gemeente Ten
Boer (Gr). De molen was
gebouwd in 1868 en volgens
het Groninger Molenboek
verbrandde de molen op 2
november 1965. De foto toont de molen, die in 1959 buiten bedrijf kwam, in zijn
nadagen. “ Tot zover de heer Esselink die we hartelijk dank zeggen voor zijn
speurwerk.
Bijgaande foto stuurde Pieter Hofkamp ons op. We zijn benieuwd welke
spinnekop hier vereeuwigd is. Dat geldt ook voor de spinnekop hieronder,
afkomstig van FIBO beeldonderwijs uit de jaren 60..
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Foto’s en archiefcollectie:
Gerben D. Wijnja
(tenzij anders vermeld)
Advertentieacquisitie:
Jan J. Poorte: jjpoorte@gmail.com
Aan dit nummer werkten mee:
Christine Priestnall, Pieter Hofkamp, Jan
Jansen, Wim Rietdijk, Johannes Kooistra,
De Hollandsche Molen, Van Reeuwijk
bouwmeester, G. van Dijk

Druk: uitgeverij Masije, Joure
Zonder voorafgaande toestemming van
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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