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Van de redactie
Na een warme zomer begint het molenseizoen weer op volle toeren te draaien.
Inmiddels is de Friese Molendag een goede traditie geworden, samen met de
Open Monumentendag. Molenvrienden stellen hun molens graag open voor
belangstellenden. Via de site www.friesemolendagen.nl kunt u alle activiteiten
gewaar worden. Een aanrader. En anders maar gewoon erop uit trekken en je
laten verrassen, want er is genoeg te beleven op onze molens. Alvast veel plezier
toegewenst, ook met het lezen van dit nummer dat we weer vol kregen met
steun van diverse molenvrienden waarvoor hartelijk dank. GDW

Agenda:
1 juli t/m 31 oktober 2016 – Foto-expositie gemalen (zie het artikel)
3 september tot 3 oktober – stemmen op de molenprijs (zie het artikel)
10 september – Friese molendag
4 november – Openbare najaarsvergadering GFM (zie agenda GFM)

5 november – Sluiting kopij decembernummer (zie oproep pag. 34)

Bij de foto’s op de cover:
Voorkant: De Himertermole tijdens de afgelopen avondexcursie. De
molen speelde ook een rol tijdens een andere excursie. (foto GDW)
Achterkant: Op 10 september zullen de meeste Friese molens hun
deuren voor het publiek openen. Ook zullen er allerlei activiteiten plaats
vinden op diverse molens.
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Uitnodiging Openbare Najaarsvergadering
vrijdag 4 november 2016 om 20:00 uur
De Trilker (www.detrilker.nl)
Marsherne 2, 9013 CG Poppenwier

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2016
Jeugdcommissie
Penningmeester
Begroting 2017
Opleidingen
Stand van zaken
Mededelingen
Uitreiking diploma’s periode april 2016 - oktober 2016
Bestuursverkiezing
Albert Wester neemt na 8 jaar afscheid als bestuurslid.
Henny Vlasma heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld tot zes weken voor de
vergadering, in dit geval tot 23 september, volgens artikel 27 van
het huishoudelijk reglement.
Rondvraag

10.

Pauze

11.

Presentatie door Erik Tijman: Paltröcke (korenmolens) in ex-DDR.
Erik schrijft het volgende:
Ik ben molenaar op de Havekes Mölle in Twello en redacteur van
Molinologie van TIMS NL/Vl. Mijn interesse in Paltrockmühlen (let op
de schrijfwijze) begon in 1981, toen ik in een boekwinkel in
Hannover een afbeelding zag van een vreemdsoortige molen. Het
was die van Rodewald, waar ik reeds de volgende dag naar toe ben
gegaan. Het bleek om het jongste molentype te gaan, waar ik op dat
moment het minst van af wist. De molengeschiedenis in het
Oostblok maakten een diepgaande studie erg lastig, zodat ik slechts
mondjesmaat informatie kon verkrijgen. Tijdens mijn presentatie zal
de nadruk liggen op Paltröcke in de DDR.

12.

Sluiting

7.

8.
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Verslag Openbare Voorjaarsvergadering
vrijdag 1 april 2016 in Poppenwier
Aanwezig: 65 geïnteresseerden.
afwezig met kennisgeving: Jaap Tiedema, Sjoerd de Roos, Jan
Looijenga, Wilco Zeemans, Gjalt de Groot, Henk Brandsma, Jack
Russchen, Martin de Jong, Job Koehoorn, Jan Pattje, Stijn Pollmann, Jan
Stoel, Gerben Wijnja, Bauke Bos, Jippe Braaksma, Sipke Koning, Lolke vd
Meer, Bouwe Tjallingii, Huub van Est, Ruurd Jakob Nauta.
1.

Opening
Voorzitter Frits Bloem opent de vergadering, constateert dat de
meeste stoelen bezet zijn en heet iedereen welkom. In het bijzonder
de sprekers voor vanavond: Albert van der Zeijden die de UNESCOnominatie zal toelichten en Eric Zwijnenberg die na de pauze gaat
vertellen over de molens in Noord-Holland. Door de vooraf
verstuurde email is het aantal afmeldingen weer redelijk groot, ook
bestuurslid Ruurd Jakob Nauta laat het afweten. Verder een welkom
voor Henny Vlasma en Johannes Vuijk die beiden hun diploma in
ontvangst zullen kunnen nemen. Ook van Jaap Tiedema en zijn
geslaagde leerling Sjoerd de Roos een afmelding. We zijn blij dat
ponghalder Johannes weer in ons midden is, tijdens de kerstdagen
lag hij in het ziekenhuis met een dubbele longembolie.

2.

Mededelingen
Samen met het Gilde van vrijwillige Molenaars, het Ambachtelijk
Korenmolenaars Gilde, De Hollandse Molen, Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed, het Ministerie van OCW en het Kennis Centrum
Immaterieel Erfgoed Nederland onder leiding van Albert van der
Zeijden hebben Frits Bloem en Albert Wester gewerkt aan het
nominatie dossier bij UNESCO voor het molenaarsambacht. De
samenwerking met alle genoemde clubs verliep zeer soepel, er zijn
afspraken gemaakt voor een jaarlijkse bijeenkomst.
Volgende week is het jaarlijkse molenreisje, op 14 en 21 juni zijn de
avond excursies voor beide: zie De Utskoat nr 161 en de website
molenaarworden.nl.





3.

Nominatie UNESCO door Albert van der Zeijden
Albert van der Zeijden is historicus en werkt bij het Kennis Centrum
Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) als wetenschappelijk
beleidsmedewerker. Hij was de projectleider voor het nominatie
dossier voor het molenaarsambacht bij UNESCO.
Albert begint met een foto van de overhandiging van het dossier aan
de permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de UNESCO in
Parijs. De tijdlijn ziet er als volgt uit:
◦ 2016
technisch beoordeling van het dossier door UNESCO.
◦ 2017
beoordeling door de evaluation body.
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eind 2017 volgt de definitieve beslissing.
Het dossier bestaat uit:
◦ het nominatie formulier
◦ een film van maximaal 10 minuten
◦ 10 foto's
Als eind dit jaar de technische beoordeling positief is dan worden
bovengenoemde zaken op de site van UNESCO geplaatst en zijn ze
voor iedereen in te zien.
Op het nominatie formulier worden vragen veel gesteld b.v. hoe
denk je in de toekomst het ambacht van molenaar te borgen. In de
film spelen o.a. onze leden Christa Bruggenkamp, Lourens Sierkstra
en Dick Sandberg op de Onderneming in Witmarsum een rol. Om
foto's van molenaars te vinden viel behoorlijk tegen, meestal zijn de
molens fotogenieker.
Nederland draagt het molenaarsambacht alleen voor, andere landen
kunnen hierbij aansluiten maar moeten dan wel over een
gelijksoortige organisatie beschikken.
Op de vraag hoe oud een traditie moet zijn: minstens drie
generaties
Aan de erkenning kunnen geen rechten worden ontleend!
◦

4.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

5.

Vaststellen notulen najaarsvergadering 2015
Zie Utskoat nr 161: Er zijn geen op- of aanmerkingen.

6.

Vaststellen jaarverslag 2015.
Zie Utskoat nr 161: Er zijn geen op- of aanmerkingen.

7.
Verslag penningmeester
Penningmeester Johannes Rozenga heeft een in de zaal de afrekening van
vorig jaar verspreid. Het verschil tussen begin- en eindsaldo is terug te
vinden in de uitgaven m.b.t. het jubileumfeest en de nieuwe leerboeken;
ook de reizen van Frits en Albert hebben geld gekost. Voor het GFM
bestaat momenteel een tekort van € 200, Johannes heeft dat 'geleend'
van het Molenreisje / Friese Molendag, waarvoor hij ook de administratie
bijhoudt. Door een verhoging van de contributie met € 5,00 per jaar naar
€ 30,00 kunnen we er weer bovenop komen, te meer omdat het nieuwe
lesmateriaal weer verkocht gaat worden, hetzij aan leerlingen, hetzij aan
andere belangstellenden.
Van de kascommissie is behalve reserve lid Jet Sandberg niemand
aanwezig en er is ook geen brief. We geloven Johannes dat alles is
goedgekeurd. Voor volgend jaar bestaat de kascommissie dus uit
Martin de Jong en Jet Sandberg; na enig aandringen meldt Frank
Terpstra zich als reserve lid.
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8.

Jaarverslag jeugdcommissie 2015
Zie Utskoat nr 161: Er zijn geen op- of aanmerkingen.

9.
Verkiezing bestuursleden
Ruurd Jakob Nauta heeft z'n eerst vier jaar als bestuurslid erop zitten. Hij
stelt zich nog een termijn van vier jaar beschikbaar. Hoewel niet
aanwezig: toch applaus.
Albert Wester treedt per oktober 2016 af als bestuurslid. Als
opvolger stelt Henny Vlasma zich beschikbaar. In de
najaarsvergadering is de bestuursverkiezing. Tegenkandidaten
moeten volgens de reglementen tijdig worden gemeld bij de
secretaris.
10.

Opleidingen
Jaarverslag 2015.
Zie De Utskoat nr 161: Er zijn geen op- of aanmerkingen.
lesmolens met het aantal leerlingen
Heerenveen
2
Broeksterwoude
2
Joure
2
Marrum
2
Nes
2
Wanswert
3
Woudsend
4
IJlst
5
Schalsum
4
Makkinga
3
Witmarsum
2
Burum
3
Stiens
0
Workum
2
Totaal
36
Uitreiking diploma’s periode november 2015 - maart 2016.
Diploma's worden uitgereikt aan Johannes Vuijk en Henny Vlasma,
beiden leerlingen van Sije Hoekstra. Sjoerd de Roos en Jaap
Tiedema zijn niet aanwezig.

11.

Rondvraag
Jan Huls heeft enkele jaargangen (2009 – 2015) van De Utskoat
beschikbaar, wie belangstelling heeft late dat horen.

12

Pauze

13.

Lezing van Eric Zwijnenberg over Molens in Noord-Holland
Eric geeft een lezing waarin de binnenkruier tot in detail wordt
behandeld om vervolgens een presentatie te tonen over de
droogmaking van de Schermer: Interessant in hoe korte tijd een
groot aantal molens werd gebouwd en verplaatst en de Schermer
werd leeg gemalen.

14.

Sluiting
Frits bedankt iedereen voor zijn aandacht en in het bijzonder de
sprekers van vanavond voor hun presentatie, de bar is nog een
poosje open en verder: Wel thuis.
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Draaiuren 2015
Toch maar weer in de volgorde van het Fries Molenboek. Zoals altijd
ontbreken de molens die in eigendom zijn van De Lege Midden. Ook
ontbreken de gegevens van enkele belangrijke molens. Ik heb drie keer
via email en een keer via pmail (voor de molenaars die geen email
hebben) een verzoek gedaan. Als je je draaiuren in het overzicht wilt
terugzien is het belangrijk dat je in elk geval je email adres doorgeeft bij
wijziging. Ook dat kan via de site molenaarworden.nl; je kunt ook gelijk
je draaiuren doorgeven.
Albert Wester
nr

naam

plaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

de Formerumermolen
de Phenix
de Hond
de Hoop
Ropta
de Eendracht
de Hantumermolen
Miedenmûne
de Gans
Klaailânsmûne
de Grutte Mûne
de Phenix
Hegebeintumer Mûne
van Aylvapoldermole
de Volharding
de Meermin
Zeldenrust
de Hoop
Beintemapoldermûne
de Victor
de Zwaluw
de Klaarkampstermolen
de Westermolen
de Hoop
de Vrouwbuurstermolen
Balkendsterpoldermûne
GenezarethKleasterpoldermûne
Tochmaland
Rust Roest
Steenhuistermûne
de Olifant
Slagdijkster Mûne
Binnema's Mûne
Wynzer Mûne
de Oudkerkermolen
de Hoop
de Oegemûne / Grutte
Mûne
Broekpoldermûne
Windlust
de Korenaar

Formerum
Nes
Paesens
Holwerd
Metslawier
Anjum
Hantum
Holwerd
Ezumazijl
Marrum
Marrum
Marrum
Hegebeintum
Wommels
Jislum
Damwâld
Dokkum
Dokkum
Westergeest
Wânswert
Burdaard
Rinsumageast
Kollumerpomp
Stiens
Vrouwenparochie
Alde Leie
Hallum

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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belast

Kollum
Munnekezijl
Stiens
Burdaard
Alde Leie
Stiens
Wyns
Aldtsjerk
Readtsjerk
Broeksterwâld
Broeksterwâld
Burum
Sexbierum
september 2016

34½
45
301
112
35
10
3
8
77
19½
102
56
61

onbelast

totaal

971½
71½
135
90
21
295
4
20
15
42
10
22
9

971½
106
135
135
21
295
301
112
39
20
25
45
18
99
28½

237
52
16
28

339
52
72
89

2
172

23
172

14
3

212
49¼
67½

omwent.

29.672

296.057
21
212
35¼
64½
180
9
45
72
17
15½
59

50
52
17½
7½
44
46¾

38
47½
39½

230
52
26½
52½
116
17
62¼
59

21.379

38
32
202
120

79½
241½
120
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43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105

Tjasker
de Kievit
de Mûnts
Arkens
Achlumer Mole
Skalsumer Mole
de Rentmeester
de Marssumermolen
Bullemûne
de Himriksmole
Boktjasker
Kingmatille
de Hatsumermole
de Poullen
Terpzicht
Ypeymûne
Froskepollemolen
Molen de Swarte Prinsch
Hooglandmole
Kramers Mole
de Himpenserpoldermole
de Hoop
Tjasker
Langwert
de Huinsermolen
de Eendracht
Marswâl
Fatum
Teetlum/Duivenhok
Wieuwens
de Ikkers
Ienser Mole
de Izeren Kou
de Princehofmolen
de Onderneming
Pankoekster Mole
Himerter mole
Terpensmole
de Haensmole
de Borgmolen
de Cornwerdermolen
de Greate Klaver
Rispens
de Bird
Heechhiem
de Modderige Bol
Jansmole
Lonjé
Oegekleastermole
Roekmole
Beabourster Mole
de Mellemole
de Rat
de Vlijt
Geau's mole /
Geaupoldermole
Grevensmolen
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Feanwâlden
Menaam
Buitenpost
Franeker
Achlum
Schalsum
Menaam
Marsum
Lekkum
Tytsjerk
Augustinusga
Dronryp
Dronryp
Dronryp
Marsum
Ryptsjerk
Leeuwarden
Tytsjerk
Goutum
Goutum
Wergea
Sumar
Bolsward
Winsum
Húns
Kimswerd
Lollum
Tzum
Tzum
Easterlittens
Warten
Iens
Allingawier
Earnewâld
Witmarsum
Witmarsum
Burgwerd
IJlst
Grou
Grou
Cornwerd
Bolsward
Easterein
Grou
Goëngahuizen
Goëngahuizen
Goëngahuizen
Bolsward
Hartwerd
Goëngahuizen
Tjerkwerd
Akkrum
IJlst
Koudum
Oppenhuizen
Vegelinsoord

60

25
67½
25

85
67½
70

123
99
58
38
122½
54
148
63
136
88
22
35

53
39
36
26
74½

20
47

176
138
94
64
197
54
169
74
221
88
42
82

46
39
141
46

23
25
52
106

69
64
193
152

75
158¾
107½
70¾
12

0¾
10½
10

75
159½
118
80¾
12

45

21
11
85

20

20

45
12

45
12

11
75½

18

29
75½

82
20
52¼

138
1
7¼

220
21
59½

30

10

40

20
36

32

20
68

41

29½

70½

4

48

52

66.800

89.326

38.915

79.870

64.790

9.811

24.131

132¾
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132¾

31.475

69.629
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
132
133
134
137
145
148

Ybema's molen
de Wijert
de Nylânnermole
de Snip
Tjasker
de Sweachmermolen
de Groene molen
Penninga's molen
Welgelegen
't Lam
de Jager
de Skarrenmoune
Tjasker de Deelen
Tsjongermûne
de Kaai
Windlust
de Rietvink
de Reiger
de Gooyer
Windlust
't Zwaantje
de Vesuvius
Tjasker
de Verwachting
de Hersteller
Nôtmûne
de Mars
Spinnekopmole
Dorismooltsje
Boktjasker
Leechlân
Paaltjasker
Paaltjasker
Windmotor Greate
Wierum
Windmotor Heechhiem
Windmotor Molkwar
Windmotor Skar
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Workum
Makkinga
Workum
It Heidenskip
It Heidenskip
Langweer
Joure
Joure
Heerenveen
Woudsend
Woudsend
Scharsterbrug
Tijnje
Mildam
Sloten
Wolvega
Nijetrijne
Nijetrijne
Wolvega
Noordwolde
Nijemirdum
Elsloo
Wijckel
Hollum
Sint Johannesga
Surhuisterveen
De Blesse
Nijhuizum
Oudega
Nijetrijne
Grou
Wergea
Nij Beets
Lytsewierrum

68½
55
119¾
79
40
21
46
40
25
1920
168½

76½
130
150¼
4¼
115
24
80
100
355
48½
28

145
185
270
83¼
40
136
70
120
125
2275
217
28

11
160
28
93

15
95
85
14

26
255
113
107

51
5
187½

13
188

64
193
187½

34
272½
12
5
133¾
110

Deinum
Molkwerum
Skar

september 2016

73½
1046
58
90
119½
14

34
346
1046
70
95
253¼
124

5

5

51
26
16

51
26
16

149.759
64.570
158.342
61.065
72.000
46.060
36.045
1.083.757
163.636

83.419

35.526
107.818

455.033
19.758
174.680
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Efkes byprate
Een heel jaar zijn bestuursleden in de weer
met de instandhouding van onze molens. De
zomervakantie geeft mooie mogelijkheden te
genieten van al dat schoons in de provincie.
Jan J. Poorte deelt zijn bijzondere ervaringen
met u als lezer.

Een onverwacht mooie excursie langs
molens in Noord-West-Fryslân
Normaal gesproken worden mijn bezoekjes aan de molens met de auto of ook
vaak per fiets gedaan. Zondag 14 augustus heb ik dat op de tot nog toe voor mij
mooiste wijze gedaan, namelijk per boot.
Zelf nog onwetend van deze vaartocht zat ik met mijn vrouw voor ons huis op
het terras aan het Van Harinxmakanaal in Franeker te genieten van de mooie
zondagochtend, die naar alle verwachting rustig zou verlopen. De planning was
dat de volgende dag onze verjaardagen gevierd zouden worden.
Maar planningen zijn er om gewijzigd te worden. Tot onze verbazing werd de rust
verstoord door een naderende boot waar gezang uit opsteeg. Over het water
schalde “happy birthday” en wij ontwaarden dat het een deel van onze kinderen
en kleinkinderen was die deze hulde voor ons verzorgden.
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Toen we bij de boot stonden, kwam ook de rest van ons gezin totaal onverwacht
te voorschijn. Ze waren 's nachts eerder van vakantie terug gekomen om het
feest voor ons te vervolmaken. We gingen dus voltallig met z'n vijftienen aan
boord voor een vaartocht door Noord-West-Fryslân.
Om half elf staken we van wal en gingen de Arumervaart in tegenover ons huis
om via Hitzum koers te zetten richting de Achlumer Mole. Vanaf het water geeft
deze molen met zijn molenaarshuisje een prachtige aanblik. (zie de foto op de
vorige pagina)
Langzaam begint tot mij door te dringen dat de kinderen er een echte
molenexcursie van zouden maken. Verder langs de oostkant van Achlum door het
smalle water in Arum op naar de Harlingervaart. Arum vanaf het water beleef je
totaal anders dan vanaf de weg. Camminghastate op de noordoostoever van de
oude Marneslenk laat je genieten van prachtige plaatjes en vergezichten.
Op naar Grauwe Kat, onderweg richting Bolsward. Op de route tekent zich De
Eendracht af met de waddendijk als achtergrond. We ontwaren de Marswâl en de
Van Aylvapoldermole.
De Pankoekster Mole staat in de steigers om de kap van nieuw riet te voorzien en
de vlag wappert op de Himerter Mole. Deze molen draaide met zijn kapotte
pensteen rustig. Tot onze verbazing was molenaar Auke Sierdsma op speciaal
verzoek in actie. Er werd aangelegd, picknickmanden eruit en een hapje en
drankje met z´n allen op het molenerf. Een groot feest. Auke bedankt ! (zie de
foto hierboven) Na ruim een uur verder richting Bolsward, de Bolswardertrekvaart in op naar Burgwerd en Wommels. Onderweg natuurlijk De Klaver
gezien en genoten van de passage van Burgwerd en Wommels. Bij de Van
Aylvapoldermole even langzaam varen en genieten. Langs de Ienzer Mole naar
Easterlittens waar we achter de oude zuivelfabriek aanlegden voor een
versnapering.
Het laatste stukje via Winsum en Welsryp terug naar Franeker maakte de
vaartocht tot een prachtige herinnering door een mooi open stuk Fryslân met z´n
dorpjes, steden en prachtige molens.
Een aanrader voor een ieder die eens iets bijzonders wil beleven.
Met dank aan allen die ons dit prachtige cadeau hebben gegeven.
Jan J. Poorte
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Vier molenprojecten genomineerd voor de BankGiro Loterij
Molenprijs 2016

Molens strijden om de publieksstem ter waarde
van 50.000 euro
Amsterdam – Van 3 september tot 3 oktober strijden vier molens om de
BankGiro Loterij Molenprijs 2016 ter waarde van 50.000 euro. Iedereen
kan in deze periode stemmen op zijn of haar favoriete molen. De molen
met de meeste publieksstemmen wint de hoofdprijs. De andere drie
molens ontvangen voor elke uitgebrachte stem een euro, waardoor ook
zij een eind op weg worden geholpen hun projecten te realiseren. Op 7
oktober wordt de winnende molen bekendgemaakt. De Molenprijs stelt
een molen in staat belangrijke aanpassingen of restauraties te
verrichten. Hoewel zich geen Friese molens onder de genomineerden
bevinden, is het toch zeer aan te raden uw stem uit te brengen.
Over de genomineerden
-

Korenmolen De Zwaluw in Hasselt (Overijssel) strijdt voor restauratie van
de wieken, zodat de molen weer optimaal kan draaien en malen.
Papierfabriek De Middelste Molen in Loenen (Gelderland) strijdt voor een
nieuw bezoekerscentrum, waar nog meer mensen het productieproces van
ambachtelijk papier kunnen ervaren.
Molen De Goede Hoop in Mijnsheerenland (Zuid-Holland) strijdt voor
nieuwe wieken en een betere toegankelijkheid van de molen voor publiek.
Molen De Korenbloem in Ulvenhout (Noord-Brabant) strijdt voor het
terugbrengen van de molen in zijn oude glorie, zodat het authentieke
maalproces weer zichtbaar wordt.

Stemmen
Via www.molenprijs.nl kan iedereen van 3 september, 10.00 uur tot 3 oktober,
12.00 uur ’s middags stemmen. Elke stem levert een euro op voor de gekozen
molen. Op 7 oktober wordt bekendgemaakt welk molenproject de meeste
stemmen heeft gekregen en de hoofdprijs van 50.000 euro gewonnen heeft. De
drie overige projecten krijgen het aantal verzamelde stemmen per project in
euro's uitgekeerd. Onder de stemmers wordt een geheel verzorgd molenweekend
verloot.
Over de BankGiro Loterij Molenprijs
De BankGiro Loterij Molenprijs is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld door
Vereniging De Hollandsche Molen in samenwerking met de BankGiro Loterij. Met
de prijs willen beide organisaties laten zien dat molens een onmisbaar en
belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt een
molen in staat belangrijke aanpassingen of restauraties te verrichten.
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Gytsjerk: Een vervallen poldergemaal lozend via een opvaart op de
‘Moark’. Het gemaal is niet meer in gebruik. Aan de ‘útskoat’ te zien
heeft hier voorheen een molen gestaan. Wie kan ons daar meer over
vertellen? Of heeft iemand wellicht een foto van de molen op deze
locatie? We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Foto-expositie

Gemalen
Monumenten van
waterbeheer
EARNEWALD – Gemalen: monumenten van
waterbeheer, is de titel van een foto-expositie
in het Fries Landbouwmuseum die te zien is
van 1 juli t/m 31 oktober 2016.
Deze expositie is een foto-impressie van oudeen nieuwe gemalen in Friesland
gefotografeerd door Sieb Kinderman. Deze
fotograaf reisde anderhalf jaar door de
provincie om ze op de foto te zetten. Het geeft
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een prachtige sfeerimpressie van hoe wij vroeger en nu, onze
waterbeheersing vormgaven.
Waterbeheersing
Om in ons land goed te kunnen wonen en leven is de waterbeheersing van groot
belang. Eerst ging dat op natuurlijke wijze via sluizen of zijlen. In de vroege
Middeleeuwen kwamen er bemalingswerktuigen. Tot in de 17e en 18e eeuw was
de windmolen het belangrijkste hulpmiddel, maar de relatief beperkte capaciteit
en vooral de afhankelijkheid van de wind was een handicap.
De opkomst van de stoommachine die vanaf omstreeks 1870 als serieuze
aandrijfbron ging fungeren, luidde het einde in van de poldermolens. Een kleine
opleving in windaandrijving daargelaten toen rond 1920-1930 de Amerikaanse
windmolen een kort leven kende. Deze vormden een tijdelijk alternatief voor de
relatief dure stoombemaling.
Net na 1900 kwam de verbrandingsmotor op en snel daarna de elektromotor. De
laatste is nu het meest voorkomend. Tussen 1910 en 1950 werden de
stoomgemalen ontdaan van hun stoommachines. Nu rest alleen nog het, in 1920
in gebruik genomen, ir. D. F. Wouda stoomgemaal te Lemmer.
Ontwerp en ontwerpers
In de tijd van de windmolen was het ontwerp en de bouw meestal verenigd in
één persoon: de molenbouwer. In de eerste helft van de 19e eeuw werd het
ontwerpen van gemalen een zaak van de overheid, te weten de Dienst
Waterstaat. Daarna gingen ook particuliere ingenieurs en architecten zich
hiermee bezig houden. Soms ontwierpen ze onopvallende bouwwerkjes, maar er
zijn ook architectonische pareltjes gecreëerd.
Fabrikanten, installateurs en bouwers
De eerste mechanische gemalen werden uitgerust met machines uit Engeland en
Duitsland. Later gingen Nederlandse bedrijven een rol spelen bij de bouw van
stoommachines, pompen en motoren. Veel van de fabrikanten uit de
beginperiode bestaan niet meer. In Friesland is het meer dan honderd jaar oude
Landustrie in Sneek een grote speler.
De fotograaf
Sieb Kinderman (1940) werd geboren in de "Zwartebroekpolder" vlakbij De
Mûnein.
De polder telde één boerderij (plm. 20 hectare), met een eigen bemaling. Hij
boerde daar 10 jaar en vertrok toen naar de voormalige proefboerderij
‘WIELSICHT’ in Ryptsjerk.
Na 20 jaar werd zijn land omgezet naar ‘natuurgebied’ en kwam er een einde
aan zijn agrarische leven. In de plaats ervan kwam er tijd voor hobby’s zoals
fietsen en fotograferen.
Op één van zijn fietstochten zag hij een vervallen gemaaltje met
dichtgespijkerde ramen. Zo ontstond een passie voor deze oude soms in onbruik
geraakte gebouwtjes, een aantal met architectonische waarde. Maar hij vond ook
nieuwe juweeltjes.
Na anderhalf jaar zoeken en fotograferen leidde het tot deze expositie die we u
van harte kunnen aanbevelen. Dat kan nog tot en met 31 oktober aanstaande.
De Utskoat 163

september 2016

Pagina 17

De Utskoat 163

september 2016

Pagina 18

Korenmolen De Weyert
Tijd voor een verhaaltje over de molen van Makkinga? Jazeker en
dus zit ik in de spik en span keuken van De Weyert aan de koffie
met Hans Suyling en Eelke Rijpkema, molenaars en resp.
voorzitter en secretaris van Stichting Korenmolen De Weyert. Ik
herinnerde me nog deze molen als ver weg aan de rand van
Friesland, een molen met zelfzwichting, met een groot houten
onderhuis met afwijkende stenen aanbouw en met veel
vrijwilligers met in een groot annex-gebouw een museum met ook
veel vrijwilligers.
En hoe is het dan zo gekomen?
Ook al zijn er op oude kaarten twee molens bekend binnen het dorp
Makkinga, Molen De Weyert vindt zijn oorsprong in het buurtschap Twijtel,
bij Makkinga. In 1685 staat op een kaart daar al een molen getekend, een
standaardmolen gelegen op de heide. In 1841 aangeduid in de
Leeuwarder Courant als “hecht en welgeplaatst met sterke en
welgebouwde huizinge, bakkerij enz.” Op Oudejaarsdag 1869 waait de
molen om. Als vervanger komt de poldermolen van de Weperpolder bij
Oosterwolde. Omdat dit een grondzeiler is wordt hij op een belt geplaatst.
Zo hebben de boeren voldoende hoogte om met hun wagens naar binnen
te rijden. In 1905 koopt Wijert Zeephat (1873,
Elsloo),die molenervaring opdeed in Appelscha
en Smilde, de beltmolen. In 1912 slaat de
bliksem in en brandt de molen af. Zeephat vindt
dan in Gorredijk de mooie en goed onderhouden
houtzaagmolen (1868) van Posthuma en koopt
die voor fl 400,00. Voor al met al fl 2800,00
wordt de molen verplaatst en opgebouwd in
Twijtel, dit keer vlak aan de Prikkedam om
aanvoer van kunstmest voor en graan door de
boeren makkelijker te maken. In 1921 wordt
door boeren in Makkinga een Coöperatie
opgericht, de Aankoop Vereniging Makkinga, die
eerst wat met kunstmest deed en later de
molen heeft overgenomen. Zeephat trad als
molenaar/bedrijfsleider bij hen in dienst. Als de
coöperatie groeit en er meer krachtvoer en
kunstmest wordt omgezet, wordt een gunstiger
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plaats voor gebouwen en molen noodzaak. De inmiddels gegraven opvaart
naar de Tjonger met een kruising met de aangelegde trambaan biedt die
locatie. Daar wordt dan in 1925 het eerste CAV-gebouw gebouwd en ook
wordt de molen van Twijtel hier heen verplaatst. En zo komt hij dan te
staan op de plaats waar op een kaart uit 1664 ook al een korenmolen
stond en t.o. de plek waar in de 18e eeuw een volmolen draaide.
In de loop der tijd wordt de bedrijfsruimte bij de molen verschillende
keren vergroot en bijgebouwd. In de 60-er jaren raakt de molen in de
problemen. Het wordt voor de CAV te duur om de molen te onderhouden
en een windmolenaar in dienst te hebben. Het bestuur doet een beroep op
gemeente en provincie tot ondersteuning bij een noodzakelijke grote
opknapbeurt maar, ondanks gedeeltelijke toezeggingen, wordt dit een
slepende kwestie. De Coöperatie vraagt in 1969 een gesprek aan met de
burgemeester over overname van de molen, in 1970 wordt uiteindelijk
begonnen met de restauratie en eind 1971 staat de molen er weer
prachtig bij. In 1970 overlijdt Wijert Zeephat op 97 jarige leeftijd, al die
jaren als molenaar actief gebleven op zijn molen en dan de oudste
molenaar van het land.
Dan slaat in november 1973 een storm toe, de molen raakt ontzet en het
net aangebrachte zelfzwichtsysteem wordt van de roeden gerukt, het
rietdek zwaar beschadigd. Omdat er weinig “zorg” is, raakt de molen dan
snel steeds meer in de versukkeling. De Coöperatieve Landbouwbank
Meppel, dan de eigenaar van de molen, probeert van de molen af te
komen, maar de gemeente vindt overname een te groot risico.
Actie leidt tot overname
Terwijl allerlei instanties bezig zijn, zonder zichtbaar resultaat aan de
molen, is binnen Dorpsbelang de wens om tot restauratie en maalvaardig
maken van de molen tot een
actiepunt geworden en worden er
eind ‘70er jaren enthousiaste
vrijwilligers bereid gevonden om
op de lesmolen van het Gild Fryske
Mounders in Joure de
molenaarscursus te gaan volgen.
In 1980 slagen 5 mannen voor
deze cursus. De Makkingaster
Oudejaars Ploeg gaat over tot haar
eigen actie en bezet gedurende de
jaarwisseling van 1980/81 de
molen en hangt hem vol met
spandoeken. Er wordt een
“molencommissie” gevormd die
namens het dorp de
molenbelangen behartigt naar de
gemeente. Uiteindelijk resulteren alle gesprekken in overname van de
molen door de gemeente en aanmelding van de restauratie als leerlingDe Utskoat 163
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bouwproject. Op 3 oktober 1983 start dan eindelijk de restauratie en in de
zomer van ’94 kan de molen weer in gebruik genomen worden.
In de vergadering van Dorpsbelang in 1978 is besloten de molen te
noemen naar ‘zijn’ molenaar Wijert Zeephat: De Weyert. De schrijfwijze
van zijn naam varieerde nogal, men koos uiteindelijk voor De Weyert. De
molen is dan eigendom van de gemeente Ooststellingwerf. Er zijn door het
GFM opgeleide molenaars en er is sinds maart 1984 Stichting De Weyert
die het beheer over de molen zal voeren. De samenstelling van het
bestuur laat de jongste geschiedenis van de molen zien: molenaars,
Makkingaster Oudejaarsploeg, het VVV en de Middenstandsvereniging zijn
officieel vertegenwoordigd.
Na al die vele jaren van wachten, praten, en dank zij het actievoeren in
het dorp is het dan zover. De molenaars kunnen de handen uit de mouwen
steken en de vang lichten. Ze kunnen aan de slag op zaterdagmorgens.
Terug naar de koffie. Hans en Eelke vertellen over de uiteindelijke vier
molenaars van het eerste uur: Pieter Bouma, Wim Sjouke, Ab Wever en
Gerhard Met. Hoe Wim Sjouke aanbiedt om nieuwe enthousiastelingen op
te leiden en hoe later, vanaf 2001 Wil Heick
leermeester wordt van o.a. de nu eigen
molenaars Jan Sinnema, Hans Suyling en
Eelke Rijpkema. Inmiddels verzorgen op dit
moment Jan Sinnema en Nico Meinsma de
opleiding en zijn er twee vrijwilligers in
opleiding. Oud-leerlingen Paul David van
Vliet en Bert van Oudenaren vonden hun stek
op De Mars in De Blesse.
Als molen met zelfzwichting heeft De Weyert
bij het opleiden een nadeel. Zeilvoering
oefenen betekent dat je naar een andere
molen, vaak Noordwolde of De Blesse, moet
gaan. Daarom is “een klein eindje” bedacht.
Aan een balk in het onderhuis hangt een
nagemaakte roede, grootte hele flinke
tuinmolen, Oudhollands opgehekt met een
klein oranje zeil. Zo valt er toch binnenshuis
te zwichten en te knopen. Prachtig en
praktisch.
En natuurlijk wil je op de molen ook
zelfgemalen meel verkopen als er een koppel
16-er stenen voor je klaar staat. En dus werd
er bij de opstart rondgekeken naar bakkers
die van zulk meel wilden bakken. De
opleiding kan je dan wel voorbereiden op
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onbelast draaien, maar als je terecht komt op een korenmolen met zo’n
geschiedenis als deze, en alles zit er nog in, dan is malen toch wel een erg
voor de hand liggende wens. En zo werd al vrij snel tarwe en rogge
geleverd aan bakker Hielke Stroetinga in Oosterwolde en daarna ook
gebroken tarwe aan Bakker Baarsma te Boornburgum. Later is daar nog
bakker De Vent uit Appelscha bijgekomen voor geplette tarwe en sinds
kort ook af en toe een zak volkoren tarwemeel. Stroetinga haakte af en nu
gaat er gebroken rogge naar Jansen en Terpstra in Oosterwolde die het
bakken van “Weyert bolletjes” van Stoetinga voortzetten.
Natuurlijk ligt het meel ook in het eigen winkeltje. Voor deze verkoop
hebben zich een 13-tal “dames” aangemeld. Bij toerbeurt verzorgen ze
de verkoop en maken ze de zakjes klaar. In overleg wordt vastgesteld
welke mixen voor cakes of koek smakelijk zijn en daar zullen worden
verkocht. De spik-en-span molenwinkel is in 2010 ingericht, tegelijk met
de verbouwing voor “Samen door één deur”, het project waardoor de
molen en het aangrenzende museum “Oold Ark” verbonden werden en
zich sterker kunnen presenteren. Zo is er nu één gezamenlijke toegang en
word het kaartje verkocht in de molenwinkel.
Was de molen al maalvaardig, door de jaren heen kwamen er toch nieuwe
wensen. Er kwam een elektrisch maalkoppel voor grove rogge en tarwe,
dat helemaal nieuw is gemaakt en in 2015 in gebruik is genomen. Houten
onderdelen daarvoor waren na de restauratie van ’84 bewaard gebleven
en konden worden aangepast. Ook werd een aantal jaren terug een kleine
handgedreven meelmenger gemaakt en een elektrische buil. Op dit
moment zijn er zes gediplomeerde molenaars actief die op zaterdagen een
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dagdeel ingeroosterd worden, vaak om de
week. Om te zorgen dat ze dan niet alleen
zijn op de molen, zijn er ook negen
molenassistenten/rondleiders. Zij zijn
behulpzaam bij het werken met de molen
maar dragen geen
eindverantwoordelijkheid. Zo maken meer
handen lichter werk, is de werksituatie
veiliger met meerdere aanwezigen en is er
hulp voor het ontvangen van publiek en
geven van rondleidingen.
Sinds de heropening in 1984 is er nog één
grote klus aan de molen zelf gedaan. In
december 2005 liep namelijk de molen
tijdens een storm flink schade op aan het
wiekenkruis. Een roede kon worden
hersteld en de ander moest vernieuwd. Ook
is een paar jaar terug de kap van nieuw riet
voorzien. Daarnaast is er natuurlijk het regelmatige klein onderhoud en
het schilderwerk aan de buitenkant.
En zo praten ze op De Weyert enthousiast over hun molen, over hun
samenwerking. De dames die in de winkel het eerste gezicht in de molen
zijn, de molenaars en assistenten boven in hun heldere en ruime
omgeving. Werken met de molen, malen, onderhoud en nieuwe
projecten. Het blijkt altijd weer een leuke klus.
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Samen door één
deur
In de aan het
molenonderhuis
gebouwde
opslagruimte van
de vroegere
Coöperatie is het
museum Oold
Ark gevestigd.
Een eigen
stichting, ook met
bestuur en
vrijwilligers. Zij
beheren de
uitgebreide verzameling van oude gereedschappen van Albert K. Mulder.
Gereedschap dat gebruikt werd bij allerlei oude ambachten en dat Mulder
voortvarend van de ondergang heeft gered, ligt daar nu werkeloos en dus
helaas veel te ordentelijk uitgestald. Ik krijg een rondleiding, en ja, bij de
herkenning komen dan vaak ook de geuren en geluiden weer terug: de
geur en zelfs de smaak van de inkt uit het inktpotje van de schoolbank,
van de boerenkoffie, te lang pruttelend op de kachel, van het zweet en vet
op het leer van een paardentuig. Met 20 vrijwilligers is het museum open
in de zomermaanden op zaterdagen als ook de molen open is, veel
interessante ambachtelijkheid op een klein oppervlak.
Geurt van de Weg
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Zeilslag, zeeg en spoed (2)
Ontstaan zeeg. Probeer nu eens in een roede gaten te maken die
de heklatten onder de nu net bepaalde hoeken houden. Dan vormt
zich als vanzelf een zekere zeeg zoals je in Basis cursus figuur 6.2.5.1 (Den
Besten) kunt zien, want als je die latten met grotere spoed niet wat lager in zet
kom je aan de achterkant lelijk uit. Zo moet zich het begrip zeeg gevormd
hebben terwijl men met tordering bezig was. Of die zeegvorm tevens zinvol was
tegen het zeilslag probleem en waarom is nog de vraag. Kennelijk wel want kijk
de schroef is ook wat hol aan de toestroomzijde, heeft ook zeeg.
Waterslag. Van een scheepsschroef die getordeerd is, wordt de spoed bepaald
door verschillende metingen op verschillende diameters. Ergens op 0,7 R ligt dan
vaak de gemiddelde spoed. Daar wordt verder mee gerekend om de snelheid en
de slip te bepalen. Zo’n schroef heeft ook enige zeeg maar zo noemen ze dat
daar niet, net zo min als dat je het woord spoed en tordering in de molenwereld
tegenkomt. Had de schroef geen tordering en zeeg dan zou hij last krijgen van
ernstige cavitatie. Dat is een soort intering doordat het water niet meer het
bronzen oppervlak van de schroef kan volgen en er vanaf getrokken wordt. Er
vormt zich een bel. Vlak daarop klapt die bijna vacuüm bel weer dicht en er
slaat een nietig stukje brons uit het schroef oppervlak. (Zie Figuur 4 en 5) Dat
zou je waterslag kunnen noemen. (Bij de installatietechniek slaat dat ook al op
een harde klap met een beetje dezelfde oorzaak maar niet zo vaak als bij
cavitatie. Bij stoommachines en motoren zijn het de harde klappen die je hoort
als er condenswater of koelwater in de compressieruimte is gekomen, dat heeft
dus een andere oorzaak.) Die waterslag bij zo’n schroef gaat eindeloos door en
moet door aanpassing van de vorm voorkomen worden, want het kost veel meer
dan de terugkerende reparaties. Ook het rendement van die schroef moet
slecht zijn en het loopt nog verder terug door het steeds ruwer wordende
oppervlak.
Ook door een goed ontworpen schroef veel te snel te laten draaien, krijg je

Figuur 1 Zeeg in het schroefblad.

schade door waterslag.

schroefblad

Figuur 4. Boven. Eenvoudige voorstelling van cavitatie. Door de te grote
snelheid ten opzichte van de spoed, ontstaat een drukverlaging aan het
bladoppervlak, zo laag dat een dampbel ontstaat. Bij het imploderen (in
elkaar storten) van die bel zijn alle krachten op het centrale punt van de bel
gericht en slaan de waterdeeltjes een minuscuul deeltje brons uit het
oppervlak. Denk aan een hele sterke hogedruk reiniger.
Zoals die bel ontstaat wordt ook het zeil van de hekkens gelicht. Door
aanpassing van de vorm door middel van tordering en zeeg kan hierin
verbetering verkregen worden.
Figuur 5 Cavitatie in een links schroefblad. Vergelijk fig.3. In beide
kijk je naar de toestroomzijde. Foto Cavitatie Bijdam.nl
Figuur 6 Door die belletjes kun je mooi de stroming
volgen. Net als de wind bij de molen stroomt dat
water aanvankelijk naar de schroef toe in een min
of meer rechte lijn. Foto Wikepedia.

De Utskoat 163

september 2016

Pagina 25

Romp
De scheepsromp geeft net als de molenromp verstoring van de stroming maar
toch stroomt het water min of meer in een vloeiende lijn van weerskanten van
het schip naar de schroef toe. Bij de molen hopen we maar dat het wegstromen
ook zo gebeurt. De zo klein mogelijke ronde of bijna ronde vorm is de beste
benadering. Er kan, afgezien van de kap, niet zoals bij een schip een stroomlijn
vorm aan de romp gegeven worden in verband met het kruien. Dat kon alleen bij
een standerd en wipmolen. Smal en diep.
Porring en andere middelen
De zeilslag die door de romp ontstaat wordt voor een deel al gecompenseerd
door naar het midden van het gevlucht de spoed af te vlakken zoals hierboven
beschreven. Het is uiteraard gunstiger voor het rendement om hier op een
andere manier wat aan te doen zoals porring van de binnenroede en de stand
van de bovenas. Verder weten we uit de praktijk nog wel een paar andere
middeltjes (Den Besten 14-16). Als je maar niet verder dat gevlucht af moet
vlakken.
Die cavitatie of waterslag en zeilslag hebben dus de zelfde oorzaak. Ze
ontstaan daar waar het water of de wind de schroef of het gevlucht niet meer
kunnen volgen. Met zeilslag door hindernissen in de omgeving kun je bij een
ontwerp geen rekening houden. Het gaat in dit laatste geval net als bij de romp
om plotselinge veranderingen in windsnelheid over een beperkt deel van het
gevlucht.
Zeilslag bij het gehele gevlucht die bij ongehinderde wind blijft aanhouden, is het
gevolg van een verkeerd ontwerp, door de toepassing van hekkens met een te
grote spoed of zonder tordering, zonder zeeg, al was het een deel van een
dwarsgetuigd gevlucht .
Oude gevluchten
Nu kun je bij een dwarsgetuigd gevlucht ook
de zeilslag verminderen door de spoed te klein
te nemen. Maar dat is voor de molenaar erg
vervelend, want hij heeft dan niet de
beschikking over het volle vermogen, alleen als
je veel te hard gaat draaien en dan bereikt je
ook weer het gebied van zeilslag. Er moest
een middenweg gevonden worden.
Daarom zie je bij veel dwarsgetuigde
gevluchten vaak geen zeilen maar enkel
borden.(Figuur 7) Men was wat dat betreft net
zo slim als Ir. Fauel: die stapte ook over van
een zeiltje naar een houten fokvorm. In Figuur
8 zie je nog een veel toegepaste
andere
methode. Zo kun je toch in het gewenste toerengebied over een redelijk
vermogen beschikken ook al zit je aan de grens van zeilslag.
Bij het dwarsgetuigde gevlucht moeten in de geschiedenis ook tussenvormen
geweest zijn, wel dwarsgetuigd maar met tordering. Retz heeft enige tordering
en is asymmetrisch. 1772/1853. Valt wat buiten de boot. Een beetje afgekeken

Figuur 7 Allemaal borden zoals hier bij de molen van
Retz, de enige windmolen van Oostenrijk. Wat opvalt
is, dat het gevlucht niet symmetrisch is. Op andere
foto’s is ook enige tordering van het hekwerk te zien.
Foto Henk Roelofs
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maar niet helemaal gelukt, toch terug
naar borden. Er zullen weinig of geen
gevluchten uit die echte overgangstijd
werkelijk in vorm bewaard zijn
gebleven. Toch, als ik me voorstel hoe
men bezig was met het verbeteren
van zo’n dwarsgetuigd gevlucht, als
men er enige tordering in aanbracht,
dan moet dat in stappen gegaan zijn.
In mijn fantasie bleef dat voorste zeil
maar klapperen, minstens killen. Daar
aan de voorkant moest toch nog een klein deel van hout en wat er over bleef
werd naar achter de roede gebracht. Zo had je maar één zeil nodig, en ontstond
de bordzoom. Let wel, dit was een fantasie.
Zo, weten we, is het Oud Hollands gevlucht dat wij kennen proefondervindelijk
ontstaan, stap voor stap verbeterd. Een 16e/17e eeuwse verbetering. Dus in de
serie gevlucht verbeteringen is dat de eerste die genoemd kan worden, want het
is de belangrijkste gevlucht verbetering in de windmolengeschiedenis. Ook de
schroef is op die manier steeds verbeterd vanuit een stukje vijzel. Die
ontwikkelingen gingen langzaam, want er waren geen windtunnels, sleeptanken
en simulering programma’s.
Figuur 8 Twee zeilen. Gevlochten in de hekkens want men weet wel
wat er te verwachten valt. YouTube:Le moulin de Dosches

Een serie oud model of semi-oud model gevluchten

Figuur 9 Wikipedia
windmill sails

Figuur 10 Moulin de Valmy,
dwarsgetuid

Figuur11 Franeker
dwarsgetuid

Figuur 12 Wikipedia
windmill sails

De (gemiddelde) spoed is dus om de molen te laten
draaien. Langzamer als de spoed groter is maar met
een groter koppel (kracht). Het product van koppel en
toerental is een vermogen en dat blijft hetzelfde.
De tordering (en zeeg) geeft zeilslag vermindering en
daardoor ook verbetering van het rendement. Dat wil
zeggen dat er ten opzichte van de eerdere toestand bij
de zelfde omstandigheden meer vermogen aan de as
geleverd kan worden.
Nico Meinsma
)*Bij een molengevlucht en scheepsschroef spreek je
Figuur 13 Linkse)* molen met veel spoed.
De spoed lijkt zo hoog gekozen dat hij
voor het gevoel nergens meer klopt en
ongeloofwaardig is. Coll. Kees Vanger.
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Onze derde Wynmotor
Op vrijdag 22 april j.l. is de derde en laatste Amerikaanse
Windmotor van onze Stichting officieel in gebruik genomen. Pieter
Hilverda van De Mannen van Staal overhandigde de sleutels aan
voorzitter Rembrandt van Zanten, het slot werd los gemaakt en
wethouder Diks heeft de windvaan laten vieren.
De windroos draaide naar de wind en hij deed z’n werk voortreffelijk: het
water stroomt uit de útskoat! De molen makers van de firma hebben
prima werk geleverd, mede dankzij een ervaren wynmotorbeheerder, Piet
Klik, mûnder op de Wynmotor Klaeiterp.
Onze drie windmotoren staan op de landelijke monumentenlijst. We
krijgen dus subsidie en dit is aangevuld door een aantal fondsen. Bij de
voorbereiding ging de meeste tijd zitten in de verwerving van de
ondergrond van de molen: te
weten het recht van opstal.
De molen staat in het gebied
ten zuiden van Leeuwarden
in het uitbreidingsplan de
Zuidlanden. Dat betekent dat
het duidelijk moet zijn wat de
toekomst is voor het gebied
en ook nog eens: wie is
eigenaar van ondergrond..
De Stichting Amerikaanse
Windmolens Goutum/Wirdum
heeft nu dus drie molens
De Utskoat 163
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maalvaardig. De eerste bij
de ijsbaan in Wirdum, dan
de “wimetor” aan Hounsdyk
te Goutum en nu de derde
aan de Wergeasterdyk in het
land van Peenstra. Hij staat
halverwege de
Drachtsterweg, hij is te zien
vanaf de Wâldwei. Mûnder
voor deze Wynmotor is Anne
Venema, die ook zorg draagt
voor de wynmotor aan de
Hounsdyk.
Rond 1930 is deze molen
hier geplaatst door Bakker
IJlst. Maar sindsdien is het
waterpeil verlaagd. Dus om
zeker te zijn van een goede
aanvoer van water is de
waaier, de centrifugaalpomp,
50 cm verlaagd in de
pompput.
De eerste twee molens
staan aan een weg en een
voetpad, maar om bij deze
derde te komen moet men
800 meter door het land
lopen.
Deze molen en de wynmotor
IJsbaan bij Wirdum malen
allebeide uit het bemalingsgebied van het gemaal
Loodyk. Ze komen dus in
aanmerking voor
calamiteitenvergoeding van
het Wetterskip. Misschien
kunnen ze bij goede wind
het gemaal vervangen!
Tjitte Talsma
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Jarenlang heeft Johannes Rozenga al een diep gekoesterde wens. Hij wil
bij Zwarte Haan de voormalige poldermolen in ere herstellen. Daarvoor
is naar verwachting een slordige 400.000 euro nodig. Daarmee kan de
molen met een vlucht van 18 meter weer aan de Bildtse kust draaien.
Dan is het aanzien van weleer hersteld en kan de buurt genieten van een
geweldige renaissance. Maar hoe denkt Johannes Rozenga, bestuurslid
van het Gild, dat voor elkaar te krijgen? Hij hoopt op de inzet van
jongeren die praktijkstages gaan lopen om bij de bouw te helpen.
Johannes is druk op zoek naar gelijkgestemden om hem te helpen. Een
overzicht .

N

iets herinnert nog aan de poldermolen die daar 75 jaar lang stond te
draaien bij Zwarte Haan. Maar als je goed in het landschap kijkt ligt daar,
deels in het groen onttrokken aan het gezicht, de schroefaandrijving. Het
landschap is nog zet zo authentiek als uit de periode van de windbemaling.
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Een molenkenner herkent in het landschap de contouren van een vm. molenlocatie

De molen heeft een bijzondere geschiedenis. In 1850 werd hij gebouwd, zo’n 200
meter ten noordwesten van ’t Blauwhuis. De poldermolen die bij Zwarte Haan
stond was eentje die het water zowel in- als uit kon malen. Bovendien was de
schroef aangedreven door een motor. In 1925 werd hij al onttakeld en ruim 70
jaar later kwam het einde definitief. Toen, in 1997, werd de achtkante
bovenbouw afgebroken en hergebruikt voor molen De Mars bij De Blesse. (zie de
foto hieronder)
”Der hawwe yn it ferline wol sân mûnen
oan de Seedyk stien. Dy binne yn de rin
fan de jierren allegear ôfbrutsen,
meastentiids omdat se net mear nedich
wiene. Mar sa’n âlde mûne is sa
bysûnder. Hoe moai soe it wêze as it Bilt
ien sa’n mûne werom kriget,” aldus
Rozenga.
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Om de molen in oude luister te herstellen is toestemming nodig van gemeente
Het Bildt en Wetterskip Fryslân. Maar Johannes Rozenga richt zich eerst op het
bouwplan en de mogelijkheden om dat te financieren. Herbouw gaat zo’n
€ 400.000 kosten.
Rozenga hoopt op gelden van o.a. het Waddenfonds. Ook is een belangrijke rol
weggelegd voor het beroepsonderwijs. Leerlingen kunnen aan de hand van een
ervaren molenbouwer praktijkervaring opdoen bij de bouw, zo verwacht
Johannes.
Gerben D. Wijnja

Oproep
Johannes Rozenga gaat in eerste instantie ”Stichting Swarte Haan Môln” oprichten
om het plan te verwezenlijken. Hij wordt daarbij ondersteund door Streekbelang
Oost- en Westhoek. Ook zoekt hij mensen die hem willen helpen bij het verder
ontwikkelen van het plan. Een groot informatief molenbord is inmiddels gemaakt.
Zie de foto hieronder.
Mensen die het idee een warm hart toedragen en in de Molen-commissie willen
zitten, kunnen zich melden bij Johannes Rozenga via tel. 06- 50401856 of e-mail:
jrozenga@ telfort.nl.
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“De bovenste onbekende molen uit de
rubriek Uit ons prentenkabinet, Utskoat 162,
is de spinnekop van Hiemstra te Itens. De
molen bemaalde polder 361 en was in 1943
nog in goede staat en in bedrijf, maar in de
jaren 50 is de molen toch verdwenen.” Aldus
molenkenner Erwin Esselink die we hartelijk
dank zeggen voor zijn reactie. Molenaar
Durk Posthumus uit Huins komt tot dezelfde conclusie:
“Deze spinnekop met rietgedekte achtkante ondertoren stond
tussen Oosterend en Itens en bemaalde de landerijen van
Jarich Hiemstra. De molen zou in oktober 1950 voor het laatst gemalen hebben.
In 1953 is de molen over de kop gewaaid.” De onderste, de dia van de
spinnekopondertoren met windmotor wacht nog op een reactie. Voorzichtig geeft
Posthumus een suggestie: “Mogelijk omgeving Goutum- Warga??” Met de
oplossing van nr. 161 was hij het trouwens ook volkomen eens.
“In het Prentenkabinet besteden we de komende nummers aandacht aan een
serie afbeeldingen uit de collectie van Popke Timmermans. Ditmaal een tweetal
onbekende opnamen, waarvan de een in Gaasterland of de Stellingwerven
gemaakt kan zijn. Frieser kan bijna niet, een fraaie met hout beklede muonts
met zeilpraam in een ongerept, weids landschap. De ander betreft een prachtige
compositie van een trots poserend boerengezin, met op de achtergrond een
molen die in de contouren wel enige gelijkenis heeft met de Skarrenmoune, maar
waarop de Skarsterrien ontbreekt. Wie het weet mag het zeggen!”
HY
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Friese Molens rond
kerst en oud en nieuw
OPROEP
Het is een goede gewoonte van verschillende
molenaars om op hun molen bijzondere activiteiten
te ontplooien in de decemberperiode tot en met oud en
nieuw. Begin december, in de week na Sinterklaas, verschijnt ons
volgende nummer en we zouden het leuk vinden om van u te
vernemen wat uw plannen met de molen zijn. Is er een
kerstmarkt, bakt u oliebollen van molenmeel voor het spekken van
de molenkas, is er misschien een boekenmarkt of iets anders op
uw molen? We willen het graag weten en nemen dat dan op in ons
blad, zodat alle lezers van uw activiteiten weten en er hun
voordeel mee kunnen doen. Misschien kunt u er een foto bij doen
van een vorig jaar. We zijn benieuwd.
Let wel op de uiterste inzenddatum van 5 november, maar nog
liever hebben we het eerder voor de verwerking van een en ander.
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