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en de Vereniging
Gild Fryske Mounders

Agenda
9 september
9 en 10 sept.
3 november
4november
6 april 2018

Kennismaking met de opleiding tot molenaar door GFM
Open Monumentendagen
Najaarsvergadering GFM in Poppenwier
Sluitingsdatum kopij decembernummer 168
ALV van het GFM in Poppenwier

Van de redactie
In dit nummer besteden we aandacht aan twee grote molenrestauraties. In It
Heidenskip werd De Snip schitterend opgeknapt, terwijl de molenmakers in Joure
bij Penninga’s Molen nog volop werken aan de grootste molenrestauratie van het
jaar. Verder blikken we uitgebreid terug op de prachtige excursies naar de
molens van het Rijnland in Zuid-Holland. We waren ook bij een belangrijke
vergadering van de Molenvereniging van Sloten en doen daar verslag van.
Verder allerlei korte berichten en een wat meer uitgebreide reactie op het
gemaaltje van Waterschap Heeg.
Tot slot wijzen we op de kennismakingsdag van het GFM die op zaterdag 9
september hopelijk veel nieuwe vrijwilligers op het molenpad zal zetten.
We wensen u veel lees- en kijkplezier.
Gerben D. Wijnja

Bij de foto’s op de cover
Voorkant: Penninga’s Molen in Joure beleeft momenteel dé
molenrestauratie van het jaar 2017. In dit nummer een overzicht van de
werkzaamheden tot nu toe. Kevin Haisma van De Molenmakers bezig
met de zeeg van het nieuwe gevlucht. (foto Gerben D. Wijnja)
Achterkant: Muonts De Snip bij Workum is in de afgelopen periode
gerestaureerd. Hier een blik van boven zoals je dat niet zo gauw te zien
krijgt. (foto met drone gemaakt door Rein van der Wal van Molenmakerij
Jurriëns Noord)
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Uitnodiging openbare najaarsvergadering
vrijdag 3 november 2017 om 20:00 uur
De Trilker (www.detrilker.nl), Marsherne 2, 9013 CG Poppenwier

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 31 maart 2017
Penningmeester
 Begroting 2018
6.
Jeugdcommissie
7.
Opleidingen
 Stand van zaken
 Mededelingen uit de leermeestersvergadering
 Uitreiking diploma’s periode april – oktober 2017
8.
Evaluatie Fryske Mûnedei 22 april 2017
9.
Open dag in het kader van de wervingsactie op 9 september 2017
10. Nieuws uit de PR-commissie De Fryske Mole en Gild Fryske Mounders
11. Rondvraag
12. Pauze
13. Lezing
Presentatie door Jippe Kreuning: Molens in Iran/Perzië
Jippe Kreuning is in de
afgelopen periode tweemaal in
de regio’s Iran/Perzië geweest
om daar nog bestaande
Perzische wind- en
watermolens te onderzoeken
en hij heeft daar verschillende
molens bezocht. Het type
windmolen in die regio verschilt
op heel veel manieren met de
molens die wij kennen. De
molens aldaar vinden hun
oorsprong ook een stuk eerder
dan de molens bij ons.
Jippe komt ons met woord en beeld alles over deze zeer bijzondere molens
vertellen. De relatief bekende molens nabij Nashtifan (Iran) zullen waarschijnlijk
ook naar voren komen in de lezing van Jippe.
14. Sluiting
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Verslag Openbare Voorjaarsvergadering
vrijdag 31 maart 2017 in Poppenwier

Aanwezig: 77 personen tekenden de presentielijst
Afwezig met kennisgeving: Hiltsje Bruijn en Lourens Feenstra, Evert Dam, Ronald
Janse, Karel Jongsma, Sipke Koning, Janny Notenboom-Rodenburg, Stijn
Pollmann, Arjan Reekers, Jack Russchen, Wybren Siemensma, Jan Terpstra,
Marijn van Tilburg, Frans Venema, Berry Weber, Gerben Wijnja.
1.
Opening
Voorzitter Frits Bloem opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Een speciaal woord van welkom is er voor de onlangs geslaagde vrijwillig
molenaars en hun eventuele familieleden: Harmen Zwart, Hilko Hofstra, Wim
Rietdijk, Niels van der Linden, Sybren Abma en Dick Steenwijk.
Ook een bijzonder welkom voor de spreker van vanavond: Jan Hofstra.
Vijftien mensen hebben zich afgemeld voor deze vergadering; dank dat zij de
moeite hebben genomen zich af te melden.
2.
Mededelingen van de voorzitter
Over de nominatie voor de werelderfgoedlijst: de hoop is dat begin
december 2017 het ambacht van molenaar wordt ingeschreven op de
Representatieve Lijst van het Unesco verdrag. Van 4 t/m 8 december 2017
vergadert het verdrag hierover in Seoul.
In het verslag van 4 november is een woord weggevallen in de
mededeling over Sake Bergsma en dat maakt wel een verschil: Sake Bergsma
heeft én het Certificaat van Verdienste van De Hollandsche Molen gekregen én is
benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hierbij is het rechtgezet.
De voorzitter complimenteert de makers van het maartnummer van De
Utskoat; hij ziet er weer prachtig uit met volop informatie. Hij licht er één punt
uit: de jubileumviering van Jan Wüst en Henk Kingma op 17 december jl. op de
Eendragt te Anjum. De eerste geslaagde leerlingen van het GFM werden in het
zonnetje gezet.
Op 7 maart jl.is overleden onze oud-voorzitter de heer Van der Woude. Uit
de informatie van de voorzitter blijkt dat hij in de zeventiger jaren van de vorige
eeuw veel heeft betekend voor de wederopbouw van De Rat te IJlst. Hij was hier
actief als vrijwilliger.
Het bestuur is druk bezig het e-mailbestand compleet te krijgen. Leden en
donateurs waarvan nog geen e-mailadres bekend is, worden door het bestuur
gebeld met het verzoek het e-mailadres door te geven. D.m.v. een mailtje
kunnen de leden en donateurs door het bestuur herinnerd worden aan
activiteiten en andere belangrijke zaken.
Nog een opmerking over de vorige ALV: erg jammer dat Erik Tijman een
probleem met zijn stem kreeg en dat het allemaal wat lang duurde. Over de duur
van de avond kreeg de voorzitter enige kritiek. Dat mag natuurlijk. Wel wil hij
opmerken dat er een goed gevuld programma was. Als voorzitter wil je daarvoor
ook de tijd geven. Ook het informele onderlinge contact tijdens de pauze is van
belang. Waar mogelijk zal de tijd bewaakt worden.
Op 1 april vertegenwoordigen Frank van Onna en Frits Bloem het GFM op
de Algemene Ledenvergadering van het GVM en de molenaarsdag te Arnhem.
Het GVM bestaat 45 jaar en ontvangt felicitaties vanwege dit heugelijke feit.
Voor geïnteresseerden biedt de voorzitter vijf grote foto’s van molens aan.
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3.
Ingekomen stukken
Mail over veiligheid/verzekeringen van Johannes Kooistra. Het bestuur
gaat aandacht besteden aan deze mail.
Film over Eeuwe de Vries, 40 jaar molenaar. Ontvangen van Sjerp de
Jong. De film wordt voor de pauze vertoond.
4.
Vaststellen notulen najaarsvergadering van 4 november 2016
Voor de notulen van 4 november: zie Utskoat nr. 165.
Abusievelijk is het concept-verslag opgenomen in De Utskoat.
Vanuit de vergadering komt een opmerking. Bij agendapunt 5. Arjan Reekers
werkt aan een powerpointpresentatie en niet Jan Huls.
5.
Vaststellen van het jaarverslag 2016
Voor het jaarverslag 2016: zie Utskoat nr. 165. Er zijn geen vragen over het
jaarverslag. Het jaarverslag wordt vastgesteld.
6.
Financiën
Jaarverslag 2016
Eind 2016 is € 5050 toegevoegd aan het saldo. Het betrof hier de subsidie van
de RCE, die tijden geleden was aangevraagd door de toenmalige secretaris Albert
Wester en nog steeds niet was gehonoreerd. Een telefoontje van de voorzitter
leverde een hogere subsidie op die op de valreep in de laatste maand van het
boekjaar werd ontvangen.
Extra uitgaven in 2016 betreffen de cursusboeken. De subsidie van RCE wordt
aangewend voor de cursusboeken.
De Fryske Mole diende in 2016 geen rekening in voor De Utskoat. Dit verklaart
de ‘nul’.
Verslag kascommissie
Jet Sandberg en Martin de Jong hebben op de molen van Cornwerd de boeken
gecontroleerd. De conclusie van de kascommissie is dat de penningmeester alles
prima voor elkaar heeft. De ledenvergadering stemt in met applaus waarmee
decharge aan de penningmeester en daarmee aan het bestuur wordt verleend.
Benoemen reservelid kascommissie
Martin de Jong verlaat na twee jaar de kascommissie. De kascommissie bestaat
nu uit Jet Sandberg en Frank Terpstra. Stef Mensinga stelt zich beschikbaar als
reservelid.
7.
Jeugdcommissie en jaarverslag
Voor het jaarverslag: Zie Utskoat nr. 165.
Frank van Onna geeft een korte toelichting op het jaarverslag van de
jeugdcommissie. In 2016 bezochten zo’n 100 leerlingen molens of kregen een
gastles. Veiligheid op de molen is een belangrijk aspect bij jeugdige bezoekers op
de molen. De powerpointpresentatie (ppp) die bijna klaar is, zal daarna
beschikbaar komen voor de molens die het jeugdbeleid gaan uitvoeren. De ppp is
op aanvraag ook beschikbaar voor andere belangstellende molenaars.
8.
Opleidingen
Opleidingscommissaris Ruurd Jakob Nauta krijgt het woord. Er is een lichte
daling van het aantal leerlingen. Het bestuur overweegt een ledenwerfactie te
houden. Voor belangstellenden zijn posters en folders beschikbaar om de
opleiding tot vrijwillig molenaar onder de aandacht te brengen.
Voor de molen te Stiens is een nieuwe leermeester beschikbaar en dit is
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Johannes Vuijk. De aanwezigen verwelkomen de nieuwe leermeester met
applaus.
Uitreiking diploma’s over de periode november 2016 - maart 2017:
Datum

Leerling

Leermeester

Gecommitteerden

Leermolen

12
november
2016

Harmen de
Zwart

Sjerp de
Jong

Jaap van Driel en
Johan Cnossen

Victor
Wanswert

14 januari
2017

Hilko Hofstra

Sije
Hoekstra

Johan Cnossen en De Phenix
Gert Klijnstra
Marrum

14 januari
2017

Wim Rietdijk

Sije
Hoekstra

Johan Cnossen en De Phenix
Gert Klijnstra
Marrum

4 februari
2017

Niels van der
Linden

Jan
Looijenga

Yolt IJzerman en
Job Koehoorn

Welgelegen
Heerenveen

25 maart
2017

Sybren
Abma

Simon
Jellema

Gert Klijnstra en
Job Koehoorn

De Rat
IJlst

25 maart
2017

Dick
Steenwijk

Nico
Meinsma
Jan Sinnema

Johan Cnossen en De Weyert
Jaap van Driel
Makkinga

De geslaagden worden toegesproken door hun leermeesters en de nieuwe
molenaars krijgen op hun beurt de gelegenheid om iets te zeggen over de
opleiding die ze volgden. Ruurd Jakob merkt tot slot op dat zes diploma’s in een
half jaar een prima resultaat is.
9. Nieuws uit de PR-commissie DFM en GFM:
Frits Bloem noemt de aanvragen/ideeën die richting de provincie zijn
gedaan:
- Blijvende infopanelen
- Concerten op molens in CH 2018
- Smoel geven aan molens
- Meerwaarde voor de toeristische sector
- Geen bekostigingsmogelijkheden
-

Als reactie verwijst de provincie naar:
de subsidieregeling Plattelân Fryslân
greide sessies + subsidie Cultuur, Taal en Onderwijs
Iepen Mienskipsfûns
Binnenkort komt de commissie samen om bovenstaande te bespreken.

10.
Rondvraag
● Durk Piersma over de datum van de Friese Molendag. Hij vindt 22 april
geen goede keuze, omdat het kort daarna Leeuwarder molendag en
Nationale molendag is. Zijn voorkeur gaat uit naar de eerste week van
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●
●
●
●

●

●

oktober.
Gilbert IJsselmuiden geeft een toelichting. De datum is gekozen met de
gedachte dat er rond 22 april weinig andere evenementen zijn. De datum
in april is gekozen als try-out/experiment. Na evaluatie zou een datum in
het naseizoen een optie kunnen zijn. In principe is elk weekend molendag.
Alleen op 22 april staat de molen in Friesland centraal.
Durk Piersma vindt het spijtig dat er geen mogelijkheid was om te
participeren.
Jan Huls: De Stichting Molens in Menaldumadeel heeft een kalender 2017
uitgegeven. Er zijn nog acht kalenders te koop à 7,50.
Stef Mensinga heeft de niet-aanwezige uitgaven van De Utskoat op de
website in bezit en wil ze wel laten digitaliseren. Dit aanbod wordt zeer op
prijs gesteld.
Bauke Bos: Op social media wordt er afgegeven op bepaalde personen. Hij
vraagt om respect.
Albert Wester over de subsidie € 5050 van RCE. Hij vraagt om een
toelichting van de voorzitter. Een eerder verzoek bij het RCE werd snel
gehonoreerd. Op het nieuwe verzoek van toenmalig secretaris Wester
werd niet gereageerd. Frits Bloem maakte terloops een opmerking bij het
RCE en kreeg het verzoek opnieuw een aanvraag in te dienen. Dat
resulteerde in de subsidie van € 5050.
De verantwoording van de besteding mag een jaar later ingediend worden
dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Erik Kopp: Er zijn plannen om subsidie voor een periode van 5 jaar te
verstrekken.
Verder vraagt hij aandacht voor een nieuw model molenaarscontract
bestemd voor molenaar en moleneigenaar. Ze staan beide op de website
van het GVM. De veiligheidsparagraaf voor molenaars is toegevoegd.
Het GVM voert een pleidooi voor het dragen van een veiligheidsharnas
wanneer er werkzaamheden in het gevlucht worden uitgevoerd. Het GVM
adviseert aan het GFM er gebruik van te maken en eventuele weerstand te
overwinnen.
Ruurd Jakob Nauta noemt de excursies op 6 en 20 mei. Het is de
bedoeling dat iedereen met eigen vervoer naar Warmond gaat. Voor wie
dit problemen oplevert, graag Ruurd Jakob inschakelen. Switchen tussen
beide data kan; dit graag vandaag aangeven bij Ruurd Jakob. Beide dagen
meegaan is uiteraard mogelijk.

11.

Pauze

12.
Lezing door Jan Hofstra
Molens in het Rijnland als voorbereiding op de excursies van 6 en 20 mei
a.s. getiteld: Met de kuierstok langs de molens rond 1902.
Wandeling van watermolenaar Piet Cozijn (1833-1910) en diens kleinzoon
Jaap Hoogenboom (1886-1965) van Rijpwetering naar Nes aan de Amstel.
Met foto’s uit de verzameling van Jan Lunenburg
Na deze boeiende lezing/presentatie van Jan Hofstra bedankt de voorzitter
hem hartelijk voor zijn bijdrage en overhandigt hem een mooie attentie.
13.
Sluiting
De voorzitter wenst iedereen ‘wol thús en wa’t wol kin noch eefkes
neiprate! Graach oant in oare kear’.
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Efkes byprate
Subsidieregeling monumenten Fryslân 2017 (van
provincie Fryslân)
De provincie Fryslân heeft recent een nieuwe subsidieregeling voor monumenten
gepubliceerd. Dit is de Subsidieregeling monumenten Fryslân 2017. Diverse
categorieën monumenten kunnen voor restauratie ook dit jaar weer een subsidie
aanvragen bij de provincie Fryslân.
Voor rijksmonumentale molens is er, net als in de afgelopen jaren, de
mogelijkheid om voor onderhoud (instandhouding) 15 % subsidie te krijgen
naast de afgegeven brimbeschikking van het rijk. Het maximale subsidiebedrag
bedraagt € 9.000,-- (15% van € 60.000,--) over de gehele brimperiode van 6
jaren.
Naast instandhouding is er voor rijksmonumentale molens is er ook een
mogelijkheid op restauratiesubsidie. Het subsidiepercentage is dan 60 % van de
subsidiabele kosten.
Subsidieaanvragen kunnen vanaf 18 september 2017 tot en met 25 september
2017 worden ingediend. De
verwachting is dat er een
overvraag zal zijn bij restauratie
van rijksmonumenten, waardoor
het van belang is dat de
aanvragen op 18 september
worden ingediend. Ook de
molens die geen rijksmonument
zijn maar wel zijn aangemerkt
als gemeentelijk monument
kunnen een aanvraag indienen.
Om in aanmerking te kunnen
komen voor subsidie moet wel
worden aangetoond dat het monument technisch in matige of slechte staat
verkeert. Voor molens kan dit ook alleen voor roeden of waterwerken zijn.
Buiten het beschikbare budget van de stimuleringsregeling monumenten 2017
om, is er o.a. voor stichting De Fryske Mole een budget van €150.000,-gereserveerd voor restauraties. Hiervoor zullen worden ingediend het gevlucht
van de Van Aylvapoldermûne, de schroef en schroefbak van De Volharding en
het restaureren van de restanten van molen De Non. Verderop in dit nummer
besteden we wat meer aandacht aan het verleden van De Non.
De gehele regeling met toelichting en aanvraagformulier is te vinden op
www.fryslan.frl/monumenten
Gerard van Dijk
De Utskoat 167

september 2017

Pagina 8

Friese molens wachten op
boeren, burgers en buitenlui
Maak kennis met de opleiding op zaterdag 9 september
Ruim veertig jaar geleden werd in Fryslân een bijzondere vereniging opgericht
met de naam Gild Fryske Mounders, kort gezegd het Gild. Deze vereniging is
springlevend. Het Gild zorgt ervoor dat mensen in Fryslân opgeleid worden tot
vrijwillig molenaar. In Fryslân en uiteraard in heel Nederland zijn veel molenaars
opgeleid om monumentale wind- en watermolens te laten draaien. En wat is er
nou mooier dan een draaiende molen in het landschap te zien.Een tijdje terug is
het ambt van vrijwillig molenaar genomineerd om toegelaten te worden tot de
Unesco werelderfgoedlijst. De verwachting is dat eind 2017 de uitkomst bekend
wordt. Een vrijwillig molenaar oefent dus een belangrijk vak uit en om dit vak te
laten voortbestaan zijn er steeds nieuwe molenaars nodig.
Op 9 en 10 september 2017 vindt de Open Monumentendag plaats met als
thema: Boeren, burgers en buitenlui. Een mooiere combinatie met de molen
is niet denkbaar, want wind- en watermolens hebben alles te maken met boeren,
burgers en buitenlui. Molens malen immers al eeuwenlang polders droog, malen
tarwe tot meel , pellen gerst en zagen bomen tot planken. Zonder molens was
Fryslân niet geworden wat het nu is.
Het Gild heeft zaterdag 9 september uitgekozen om boeren, burgers en
buitenlui kennis te laten maken met de opleiding tot vrijwillig molenaar in
Fryslân. Op de website van het Gild (www.molenaarworden.nl) staan de molens
vermeld die deze dag open zijn voor belangstellenden. Dit zijn zowel lesmolens
als molens die geen lesmolen zijn maar waar u wel volledig geïnformeerd wordt.
Informatie en foldermateriaal zijn aanwezig op alle molens.
Denkt u er al een tijdje aan om misschien vrijwillig molenaar te worden? Dan is
dit uw kans. Wanneer u zich op 9 september opgeeft bij één van de genoemde
molens, mag u op een zelfgekozen moment geheel vrijblijvend op een lesmolen
naar keuze drie proeflessen volgen. Op deze manier maakt u kennis met de
molen en de leermeester en krijgt u een indruk van de opleiding.
Niet langer volgen alleen mannen de opleiding, steeds vaker wordt het diploma
voor vrijwillig molenaar uitgereikt aan een vrouw. Deze vrouwen staan hun
mannetje op de molen en zijn net als de mannelijke molenaars enthousiast met
het molenaarsvak bezig. Onze slogan is: Molenaar, meer dan een hobby! Zeg
maar gerust: EEN PASSIE. Komt u delen in deze passie? Dat zou geweldig zijn.
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6 Mei was het zover, de eerste
van de twee excursies in ZuidHolland om de verschillende
molens van de Rijnlandse
Molenstichting te bezoeken.
Dit werd weer georganiseerd
door Ruurd Jakob en Jaap.
Deze keer niet met de bus maar
met een rondvaartboot.
In alle vroegte vertrokken uit
verschillende delen van
Friesland auto's vol molenaars
en andere molenliefhebbers
naar Warmond, de plaats waar
de boot zou vertrekken.
Wachtend op het kleine
parkeerterreintje bij de haven
waar ook marktkramen werden
opgesteld voor de wekelijkse
marktdag, deelde een
marktkoopman, onder enige
hilariteit, koekjes uit van zijn
eigen koekkraam. Jullie
snappen het al, de goede sfeer
zat er al vroeg in. De tocht
begon onder een al blauwe
hemel met een lekker zonnetje,
het beloofde een prachtige dag
te worden met ook nog lekker
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wat wind, voor ons als molenaars niet onbelangrijk.
De eerste molen waar we met de boot naar toe gingen, was de Broekdijkmolen.
Een achtkante poldermolen met riet gedekt uit 1976 met nog wel de oude
onderbouw uit 1840.(zie de foto hiervoor)
Wat vooral opviel, en dat geldt ook voor de meeste andere molens in deze regio,
waren de verschillen met onze molens in Friesland.
Ik zal er een paar noemen, de lange spruit
vóór het bovenwiel; de kneppel-constructie;
twee poortstokken met touwwartel; de plaats
van de korte schoor op de staartbalk (deze
loopt lang door tot even boven de bevestiging
van de lange schoor, op Kinderdijk zit daar
halverwege nog een galghout aan). Voor
mijzelf en misschien ook voor andere
molenaars was het rollenkruiwerk een
kruiwerk wat ik heel bijzonder vond en dat
ook in Friesland (volgens mij, maar ik kan het fout hebben ) niet veel voorkomt.
Ook veel molens zijn voorzien van moderne wieksystemen.
Terug in de boot stonden de kopjes voor de koffie al klaar en dat niet alleen, er
kwam ook nog een aardig meisje langs met gebak.
Tijdens het varen vertelde Jan Hofstra gedurende de gehele dag, wanneer dat
relevant was, allerlei wetenswaardigheden over de verschillende molens en hun
polders waar we langs voeren.
Ondertussen waren we aangekomen bij de wipmolen de Kager uit 1683: een
respectabele leeftijd. Deze molens, ook wel kokermolens genoemd, komen in
heel Friesland niet voor.
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Wij hebben onze spinnekoppen die absoluut geen afgeleide zijn van de wipmolen,
ook al lijken ze op een afstandje voor de leek er wel op.
Ooit had deze molen een kneppel-constructie, de kneppel was nog aanwezig en
ook het gat voor de doorvoer van het kneppeltouw in de vloer. Echter deze heeft
nu een functie erbij gekregen, nl. het borgen van de vang zodat deze niet door
onverlaten gelicht kan worden. In de stijl naast de hoekstijl waren in verticale
richting een aantal gaten geboord. In deze gaten past een grote spijlbout, hier in
de functie als lekenpen (ook zo genoemd). Bij het verlaten van de molen wordt
de kneppel naar beneden gedrukt en geborgd door de pen in een van die gaten
te steken. Vervolgens wordt tussen de pen en de vangbalk een wig geslagen en
de vangbalk wordt hiermee vastgezet (dit is toch prachtig, het is weer eens wat
anders dan een lekenkettinkje).
Vervolgens weer de boot in en op naar de Veendermolen in Roelofarendsveen.
Een grote ronde uit bakstenen opgebouwde poldermolen (getailleerd gemetseld)
met een 11 meter lange vijzel en een koperen dakbedekking . Boven, in de kap
gekomen, zag ik een engels kruiwerk en wat ik bij meer molens zag een
ondersteuningsbalkje voor het buikstuk van de vang. De springbeugel zat hier
zonder enige tussenruimte als een lagering om de pen van de as.
Op de muur van de molen, (ook bij meer Rijnlandse molens gezien) was met teer
een zwart kruis aangebracht. De betekenis hiervan vindt zijn oorsprong in het
verleden.
Spoken en duivels belaagden eertijds de windmolens, dacht men. In 1656 werd
officieel vastgelegd, dat er spoken zijn gezien, waaruit blijkt hoe bijgelovig men
eertijds was. Behalve op menig boerderij en ook op bewoonde windwatermolens
wordt hier een kruis boven de kelderraampjes aangetroffen.
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Toverij was, aldus het volksgeloof, het werk van de duivel en aan het kruis
schreef men duivel- of geestwerende krachten toe.
Een kruis boven een keldergat verhinderde de duivel de kelder binnen te gaan.
Het oorspronkelijke doel van het aanbrengen van het kruis was dus te
voorkomen, dat de duivel de voorraad in de kelder zou bederven of de productie
in de boerderij of molen slecht zou beïnvloeden. De laatste herinnering aan een
oud volksgeloof.
We gingen weer de boot in op weg naar Leiderdorp waar de Achthovense
wipmolen staat en de kleinste achtkante molen van Zuid Holland, de
Doeshofmolen. Ze staan op enige afstand van elkaar. De Doeshof molen is een
klein molentje op een lage gemetselde voet met een geheel eiken achtkant en
maar één bintlaag. De molen heeft een houten scheprad die op enige afstand
buiten de molen is geplaatst. Voor deze molen moest natuurlijk even een
groepsfoto worden gemaakt die later op de facebooksite van De Utskoat
bewonderd kon worden, helaas voor ondergetekende stond alleen zijn muts er
op. Leg dan je vrouw maar eens uit dat je er daar toch bij was.
De Achthovense wipwatermolen maalde er met zijn scheprad lustig op los, een
mooi afscheid van de Rijnlandse molens
Terug in de boot, werden Ruurd Jakob en Jaap nog even in het zonnetje gezet.
Ook Jan Hofstra werd voor zijn inbreng deze dag niet vergeten.
Na een heerlijk zonnige boottocht, terug in de haven van Warmond, in de auto
en terug naar Friesland. Het was een geslaagde dag.
Tekst: Johannes Vuijk
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Op excursie naar molens van de Rijnlandse
molenstichting op zaterdag 20 mei 2017
Start: de gemeentehaven in Warmond. Weer: het was goed weer, frisse
wind en lekkere zon en mooie wolken, een enkel buitje in de middag,
waar dan overigens weer lekkere wind in zat. Vervoermiddel: een mooie
rondvaartboot, die een vaart langs prachtige molens maakt. Gezelschap:
Fryske mounders en een enkele Grinzer en van een aantal van hen hun
partner.
De vaart ging langs de Boterhuismolen en De Kok te Warmond, langs de
Adermolen te Oude Ade en langs de Munnikenmolen en de Meerburgermolen te
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Leiderdorp. Het landschap bestond uit plassen en (schier) eilanden, verschillende
opstrekken, duidelijk een oud veengebied.
De Boterhuismolen is een ronde stenen
molen uit 1744. De polder was eigenaar,
ook van de voorganger, een wipmolen;
in 1963 is de molen overgegaan naar de
Rijnlandse Molenstichting. Molenaar
Hoogenboom stond ons al op te wachten
en natuurlijk was de molen opgezeild en
draaide. Omdat je toch niet met zijn
allen naar binnen kon, koesterden een
aantal deelnemers zich tegen de door de
zon opgewarmde stenen buitenkant uit
de wind: heerlijk. De Boterhuismolen
heeft een ijzeren scheprad van 5,90
meter doorsnee en 45 cm breedte. Heel
vroeger bestond de polder uit elf
poldertjes en evenzoveel molentjes, die
bij samenvoeging vervangen werden op
de plek van het Butterhuys door eerst de
wipmolen en later de huidige. Zoals
vaker bij molens in de veenpolder bestonden restauraties vaak
uit het omhoog brengen en stabiliseren van de molen, vanwege
het inzakken van de veenbodem.
De molen bemaalt de Tuinder- of
Kogjespolder en is normaal niet te
bezoeken. De boot moest namelijk
aanleggen in de particuliere haven van
de huidige eigenaar van wat vroeger de
boerderij was. Ja, iemand met geld had
zijn eigen grote eilandpolder. Maar onder
de strikte voorwaarde dat de bezoekers
niet om de boerderij zouden gaan lopen
en alleen het graspad van en naar de
molen zouden
gebruiken, hadden
wij molenaars
toestemming
gekregen. De Kok
is ook een ronde
stenen molen.
Molenaar de Haas
draaide met vier
vollen, zodat het
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ijzeren scheprad van 3,15 meter doorsnee en 22 cm breedte, water omhoog kon
brengen. De Kok heeft net als de Boterhuismolen een oud-Hollandse wiekenvorm
en een rietgedekte kap. De Kok bemaalt de polder nog altijd.
Het groene hart van Holland is prachtig, maar helaas zie je op veel plaatsen in de
verte al de meestal lelijke bebouwing. De horizon in Fryslân lijkt toch veel ruimer
en weidser, ondanks wat moderne windmolens en grote veeschuren.
Jan Hofstra vertelde ons in de boot zoveel wetenswaardigheden over elke molen,
dat het voor een eenvoudig journalist niet bij te houden was. Heerlijk die
verhalen en die kennis.
Bijzonder waren de twee Lijkermolens (1 en 2). We voeren over de verschillende
Kagerplassen vlak langs de Lijkermolen 1. Zij zijn namelijk twaalfkantig en
hebben een vlucht van zo’n 28 meter. De naam klinkt wat luguber, maar wat wil
je als er moerasgas omhoog komt, dat sterk naar lijklucht ruikt. Helaas stopte de
boot er niet, want we waren op weg naar de Oude Ade om de Adermolen te
bekijken. Dat was een eindje varen door de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder.
De Adermolen is een kleine, ronde stenen
molen, maar heeft zeer zware roeden met
(Fauël)fokwieken. Hij is vroeger half
verdekkerd geweest. Ook molenaar Vermey
wachtte ons op met een opgezeilde en
draaiende molen. Vroeger stond er een
achtkante vijzelmolen, die in 1881 is
afgebrand. Er werd vervolgens een
stoomcentrifugaalpomp geplaatst. In 1940
moest deze vervangen worden, maar het
was oorlog. Toen is er toch maar weer een
molen teruggezet. Veel gaandewerk kon
men van de net gesloopte Zeldenpas in de
Zuiderpolder gebruiken, de roeden werden
ingekort, dat was niet ideaal. Nu heeft de
molen nieuwe roeden.In 2016 was er
grondige herstel nodig, de molen was erg
verzakt. De fundering en de waterlopen zijn
verdiept, de molen is 40 cm omhoog gebracht en de vijzel vernieuwd en
verlengd. In februari van dit jaar was De Adermolen weer maalvaardig.
Van de Adermolen is het een heel eind varen naar de Munnikenmolen via de
Ringvaart van de Haarlemmermeer (Huygsloot) naar het Braassemermeer en de
Wijde Aa, de Kromme Does en de Does. Dan vaar je overigens ook langs heel
mooie molens, maar helaas kun je niet alles zien op één dag. In bijvoorbeeld de
Vlietmolen moet een Dekkerpomp zitten, ja Dekker ook van de Dekkerwieken.
Aan de onderkant van de spil zit een groot vliegwiel met leren riem eromheen,
die een centrifugaalpomp aandreef om water te malen. De kracht was wel zo
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groot dat het wiekenkruis eraf vloog. Ingenieur Dekker gaf de molenaar de
schuld, hij zou de molen te hard hebben laten draaien en niet hebben opgelet.
Even verder is het viaduct van de A4 over
de Dwarswatering, waar de Munnikenmolen
nu staat. De Munniken- en de
Meerburgermolen stonden eigenlijk in wat
nu de bebouwing is van Leiderdorp. Beide
zijn ze in 2007 verplaatst naar een betere
biotoop aan de oostzijde van de A4, die
met de bebouwingsmuur nog wel erg
dichtbij lijkt. Molenaar Feenstra van de
Meerburger moest vroeg weg, dus bekeken
we die eerst. Op alle wieken
Dekkerbeplating en een molen met een gesloten ijzeren scheprad buiten de
molen, heel bijzonder. Het kruiwerk bestaat uit 36 houten rollen De molen is uit
1684. De molen heeft eeuwen probleemloos gedraaid, in 1936 is er naast de
verdekkering een nieuwe as gestoken, die eigenlijk voor een andere molen is
gemaakt en is er een nieuw scheprad geplaatst. Bij de aanleg van de A4 kreeg
hij veel minder wind en ter compensatie kreeg hij een dieselmotor.
Inmiddels leek de wind soms te ‘hollen, dan
weer stil te staan’, zoals Dekkerwieken dat
ook vaak doen. Toen het weer droog was
konden we naar de Munnikenmolen
teruglopen, een wipmolen uit 1890. Deze
molen heeft een half gesloten ijzeren
scheprad direct aan de buitenzijde van de
molen. De eerste voorganger van deze
molen dateert uit 1486. In 1834 kwam er
een nieuwe en in 1890 de huidige. De
verplaatsing in 2012 had wat voeten in de
aarde. Hij hoefde slechts enkele honderden
meters van het westen naar het oosten
gevaren te worden, de ondertoren en het
bovenhuis stonden elk op een ponton,
maar het viaduct van de A4 was te laag,
dat betekende 30 kilometer omvaren.
Na de Munnikenmolen ging de rondvaart nu in prachtig weer zijn rondje
afmaken, terug naar Warmond, naar de gemeentehaven. Meestal werd de
excursie per bus gemaakt, maar omdat deze excursie de laatste was van de
huidige organisatoren, Ruurd Jakob Nauta en Jaap Tiedema, zij hebben het vele,
vele jaren met succes gedaan, kozen zij voor deze aparte wijze van vervoer. Een
succes.
Tekst en foto’s: Michiel de Ruiter
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Muonts De Snip
in It Heidenskip
onderging flinke
restauratie
In de afgelopen periode onderging de
fraai in It Heidenskip gelegen muonts De
Snip, vlakbij de spoorwegovergang naar
Workum, een uitgebreide restauratie.
De molenmakers van Jurriëns Noord,
Hugo Landman en Rein van der Wal,
zorgden voor een ingrijpend herstel van
de kap. Zo kwam er een nieuwe
windpeluw en werden voor- en
achterkeuvelens aan de hand van oude
foto’s in de vorm van weleer herbouwd.
Tevens hoorde daarbij het schilderwerk,
het vervangen van rinkellatten alsmede
het aanbrengen van nieuw riet. Dat laatste werd uitgevoerd door de rietdekkers van Kleinjan.
Bijgaande foto’s die Jaap Tiedema ons beschikbaar stelde, geven een goede indruk van het werk.
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Al bij de voorgaande grote restauratie van 2007 werd geconstateerd dat
de door Brunia vervaardigde roeden in het hart minder werden maar nog
een aantal jaren veilig dienst konden doen. Toen een aantal jaren later
daarbij ook drie slechte achtkantstijlen werden geconstateerd tijdens
een grondige inspectie, werd overgegaan tot het aanbrengen van
tijdelijke onderstutting van de molen en is door het stichtingsbestuur
besloten over te gaan tot een grootschalige aanpak om de molen
toekomstbestendig te maken. Gewetensvol en historisch verantwoord
restaureren vormden daarbij met De Molenmakers uit Tzummarum en
Van Reeuwijk Bouwmeester het uitgangspunt.
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Begin maart is begonnen met
het verwijderen van het oude
wiekenkruis om vervolgens op
24 maart de roeden te kunnen
strijken, het kruirad te kunnen
verwijderen en de staart met
schoren af te nemen. Daarna
volgt de operatie van het
opbouwen van de ingepakte
bouwstellage van waaraf de
molenmakers en schilders de
maanden die volgden hun
werk veilig op hoogte konden
uitvoeren.
Bij het verwijderen van het
riet
en
de
bijbehorende
rietlatten, bleek hoe slecht de
oude achtkantstijlen er aan
toe zijn. Met de grootste zorg
worden eerst de veldregels en
veldkruizen verwijderd om
beneden in de molen te
worden
gerenoveerd
met
behoud van zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal. Met behulp van
epoxyharsen worden deze onderdelen vakkundig hersteld. Het werk aan de
achtkantstijlen zal een aantal weken in beslag
gaan nemen. Begonnen wordt met het
demonteren van de vangbalk en het weghalen
van
diverse
kapzolderplanken
omdat
de
achtkantstijlen
tot
het
boventafelement
verwijderd moeten worden. Gekozen wordt om
met aangelaste delen de stijlen van buitenaf te
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herstellen. Het slechte hout wordt dus laagje voor laagje weggehaald totdat er
gezond hout wordt aangetroffen. Op sommige kerndelen van de stijl was het
hout compleet verpulverd…! De molenmakers zijn hier zeer vakkundig te werk
gegaan opdat van het herstelde hout in de molen niets zichtbaar is en de
binnenkant dus intact is gebleven.
Het
bijzondere
van
een
dusdanig grote ingreep is dat
de bouwaard van de molen op
deze wijze wel heel duidelijk
zichtbaar wordt. Diverse oude
spijkers werden omgekruld
midden
in
de
stijlen
aangetroffen; het zou bijna
koud smeden in het verleden
genoemd kunnen worden! Een
andere bijzonderheid is het feit
dat
er
balkvlotgaten
zijn
aangetroffen.
Het
grenen
achtkant is gebouwd met
oorspronkelijk Duits hout en is in balkvlotten via de rivieren in Nederland
aangekomen.
Gelijktijdig zijn de schilders zowel boven bij de kap als beneden op het molenerf
druk bezig met de voorbereidingen voor schilderwerk. Voor het kleurenschema is
gekozen voor de situatie zoals Auke Penninga de molen in 1900 in Joure heeft
laten plaatsen. Hiervoor is kleur-historisch onderzoek gedaan en zijn er diverse
samples opgezet om tot een zo accuraat mogelijk tijdsbeeld te komen. Gekozen
wordt voor de kleuren Fries groen voor de staart, de middenbalk en de
achterbalk alsook de windpeuling; Smaragdgroen voor de schoren, rietplanken
en de vangstok; Fries rood voor het metaalwerk en de klapmutsen op de schoren
en Wit. De askop wordt net als in 1900 weer donkergroen. De ster met walpen
wordt in zandgeel uitgevoerd.

300ste roede van Straathof voor Penninga’s Molen
Bij roedenmaker Straathof zijn de 23,5 meter lange nieuwe roeden voor de
molen vervaardigd. Extra bijzonder, want de binnenroede betreft hier de 300e
door Straathof vervaardige roede! De roeden zijn ter plaatse van een speciale
zwarte coating voorzien. Gekozen is dus om het zwart niet aan te brengen
middels poedercoaten, omdat bij schade hieraan vervelende situaties als roest
kunnen ontstaan door vocht onder de verflaag.
Het nieuwe wiekenkruis zal worden uitgevoerd zoals het pellerskruis van De
Jonge Dolfijn was. Gelukkig kon gebruik worden gemaakt van de administratie
van roedenmaker Pot, die voor zowel De Jonge Dolfijn alsook pelmolen De
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Matsman uit Koog aan de Zaan indertijd nieuwe roeden heeft vervaardigd.
Omdat beide Zaanse pelkruizen identiek waren, kon na raadpleging hiervan met
de ophekking van het nieuwe kruis worden aangevangen. Molenmaker Johannes
Kooistra heeft met het fraaie weer van eind juni/begin juli een prachtige zeeg in
het nieuwe pellerskruis weten te realiseren! Naast nieuwe windborden zullen er
ook nieuwe zeilen worden gemaakt.
Nu de restauratie z’n voltooiing nadert, moeten de gedemonteerde onderdelen
van het gaande werk weer in elkaar worden gezet. Zo is het luiwerk
gedemonteerd geweest omdat de as daarvan op het westelijk veld is
gepositioneerd en daar nieuw riet is geplaatst en het houtwerk is aangepakt. Met
een elektrische lier en een paar hijsstroppen zat het luiwerk in no-time weer op
z’n plek! Ook de vangbalk wordt nog herplaatst en de vang daarna opnieuw
afgesteld.
Op het moment dat ik dit artikel bij de redactie instuur, moet het nieuwe kruis
nog worden gestoken en laten de eerste bevindingen nog even op zich wachten.
Wanneer het volgende nummer van De Utskoat verschijnt, zal ik opnieuw verslag
doen, maar dan van het gereedgekomen pronkstuk dat Joure rijk is (!). Geduld
wordt beloond, maar ik kan niet wachten de vang weer te lichten!

Tekst: Bernhard IJskes,
Mûnder Penninga’s Molen Joure
Foto’s: Bernhard IJskes en Gerben D. Wijnja
Bij de foto’s:1. Het achtkant is kaal gemaakt, de nieuwe rietlatten zijn aangebracht.
Daarbij molenmaker Johannes Kooistra op de kapzolder, trots wijzend op een fraai
aangelaste achtkantstijl
2. De ingepakte molen en Johannes Kooistra toont de bar slechte staat van een der
balken. Daarnaast de wijze waarop een achtkantstijl tot op het gave hout werd
weggekapt.
3. Een vlotgat dat dateert uit de tijd van het vervoer van boomstammen over water.
4. De ophekking naar het voorbeeld van de collega pelmolen De Matsman heeft onder
ingewijden al geleid tot de benaming “Matsmankruis”.
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Molen De Kaai Sloten
versterkt met nieuw bestuur
Sloten - Hij stond er bestuurlijk alleen voor. Conrad Leegstra. Gelukkig
zijn er de talrijke vrijwilligers die korenmolen De Kaai, de trots van het
stadje Sloten, koesteren in hun hart en er veel vrije tijd in steken. Zij
waren donderdag 22 juni bij elkaar gekomen op de jaarvergadering van
de oudste molenvereniging in Fryslân. Volgend jaar hoopt men in het
kader van de Culturele Hoofdstad 2018 goed uit te pakken, maar zover is
het nog niet. Voorzichtige stappen werden die avond weliswaar gezet
om mee te liften op de kar uit Leeuwarden. Maar die lijkt overbevolkt.
Reden om zelf aan te pakken en het ijzer te smeden als het heet is.
Nou leek het bestuurlijk enthousiasme de laatste jaren flink bekoeld. De molen
redde zich wel, de vrijwilligers waren goed bezig en molenmaker Willem Dijkstra
verrichtte regelmatig wat noodzakelijk onderhoud. Reden om je druk te maken?
Ja, vond Conrad Leegstra, die op het laatst alle bestuurspetten zo’n beetje in z’n
eentje moest dragen. Niet gewenst, ongezond zelfs. Het gevolg: men zou het
bijltje erbij neer kunnen gooien en de molen onderbrengen in een grotere
(molen)stichting. Maar dat was een schop tegen het zere been van Slotenaren.
De trots van het stadje moest vanuit de eigen gelederen bestuurd worden. Dat
was altijd zo geweest en dat wilde men zo houden. Naarstig werd gezocht naar
de zo vurig verlangde bestuurlijke versterking. En die werd gepresenteerd in het
gemeenschapshuis De Poarte in de Kerksteeg.
Op die een na langste dag van het jaar waaide er een verfrissende wind door
Sloten, eentje die de verlammende hitte van de afgelopen tijd weg waaide en
plaats maakte voor nieuw elan. Toepasselijker kon het bijna niet in dat zaaltje.
Een ieder die wat met de korenmolen had was van de partij en zat er met de
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intentie om de vereniging structureel weer op de rails te krijgen. En dat lukte
met de gepassioneerde inzet van nieuw molenbloed. Maar liefst vier personen
werden toegevoegd: Hilde de Haan, Paula van den Burg (vertegenwoordigster
van de Stichting Vrienden van Sloten), Gert Jan Bennema (namens Plaatselijk
Belang) en Jan de Boer (eveneens namens de Vrienden van Sloten).
Conrad Leegstra was zichtbaar opgelucht en bijzonder ingenomen met deze
versterking die zo dringend gewenst is. Statutair moest nog wel afscheid
genomen worden van oud-bestuursleden. Maar daarvan was slechts Julius
Lolkema van de partij, de oud-voorzitter die maar liefst 25 jaar in het bestuur
heeft gezeten en nu heel blij is dat de molen statutair in Sloten blijft. Daarbij
onderstreepte hij het grote belang van de inzet der vrijwilligers die de molen zo
vaak als maar kan laten draaien en malen.
Plannen kwamen vervolgens op tafel om het feest van volgend jaar voor te
bereiden. Daarvoor werd een commissie geïnstalleerd bestaande uit Hilde de
Haan (bestuur), Tanja Kombrink (vrijwillige molenaars) en Jetze de Groot
(namens de andere vrijwilligers).
We vertrouwen erop dat het helemaal goed komt in het kleinste stadje van onze
provincie. De nieuwe krachten spraken krachtige taal wat door oud-bestuurder
Kees de Groot nog eens werd versterkt met de wens: “Stek de kop ris troch de
doar as wurdearring foar ús frijwilligers”. Paula van den Burg reageerde zeer
gedecideerd met: “Dat zullen we doen!” De sleutel daartoe is in handen van
liefhebbers en nieuwe bestuurders. Wij wensen de betrokkenen succes en
daadkracht om De Kaai voor Sloten en Fryslân als malende molen te behouden
en te besturen.
Gerben D. Wijnja
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Nautisch feest in IJlst t.g.v. KH2018
“Hout Vaert” heet het evenement dat voor volgend jaar geprojecteerd staat in
het stadje IJlst. Het gebeuren staat in het teken van niets minder dan hout. En
waar kun je dat beter dan in houtstad IJlst. Met “Hout Vaert” gaat men terug in
de tijd. Wat is er altijd veel gemaakt van Scandinavisch hout dat met grote
houtschepen naar Friesland werd vervoerd, waarna het in vlotten de provincie
door ging op weg naar de houtzaagmolens zoals die in Leeuwarden, Dokkum,
Burdaard, IJlst, Woudsend, Workum, Bolsward, Sneek, Grouw, Joure,
Heerenveen en ga zo maar door. Daar werden de boomstammen tot balken en
planken verzaagd voor de bouw van bijvoorbeeld de trotse Friese boerderijen.
In IJlst meren volgend jaar zo’n 70 historische schepen af waarop volgens
plannen van alles en nog wat gebeurt. Bij de oude zaagmolen De Rat, een
voormalige Zaanse balkenzager, verrijst momenteel ook een houtmuseum van
Nooitgedagt wat mooi aansluit bij de ambachtelijke tradities van het stadje IJlst.
We hopen t.z.t. meer aandacht te schenken aan dit mienskipsinitiatief in het
kader van Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Werk aan de Molen De Eendragt te Leeuwarden
Bouwbedrijf Kolthof B.V. is momenteel bezig met werkzaamheden aan de
voormalige oliemolen De Eendragt te Leeuwarden. Voor het molengebouw is een
staalconstructie gemaakt om het dak te voltooien. De foto geeft een mooi
overzicht van de situatie ter plekke.
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Herkânsing bij 't Waddefôns

In 1997 waar deuze moln ôfbroken. Dat hew ik
krekt hoord doet d'r wynturbines boud worre
souwen tussen de Ouwe-Dyk en de seedyk bij
Westhoek. De moln is ôfbroken maar de
windturbines binne er nooit kommen.
Hierboven de toestand in de jaren 70 van de vorige eeuw

Doe't ik in 2013 tegaar met Talea Jansma, 'n Bildtse kûnstner en
skiedenisskryfster, bij de plakken wer't seuven molns staan hewwe tussen
Westhoek en Swarte Haan lâns ging, fonnen wy overblyfsels fan de molns. Bij
een fan de plakken wer't 'n moln weest waar, waar de molnpôl d'r nag, met syn
skroef. De in- en útmaal gewulven waren d'r ok. En útskoat na de faart waar nag
in bêste staat.
Doe docht ik, wat sou 't mooi weze at hier weer 'n poldermoln kwam.D'r binne 23
poldermolns op 't Bildt weest en d'r is gyn een fan overbleven.
Fleden jaar had 't Waddefôns 'n subsidyrôndsy foor plannen fan toeristys aard.
Wy hewwe 'n stichting ' Swarte Haan' opricht. 'n Plan maakt en beskreven:
'Beleef de Wadden', in metwerking met Gijs van Reeuwijk en Wally Kolthof.
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Dat plan is op 1
febrewary an 't
Waddefôns stuurd.
Eand maai kregen
wy as antwoord fan
't Waddefôns dat wy
in de kriteria fielen.
Ant ôns groate
teleurstelling
worden wy eand
juny ôfwezen. Wy hadden maar 43 punten fan de 70 punten kregen en wy
kwammen niet in anmerking foor subsidy.
In de ôfwizing stonnen fouten, soa as 'een molen pompt water' en 'Het Bildt was
door deze 23 molens drooggemaald.'
Beswaarskrift skreven en wy binne noaden om op 't kantoor fan 't Waddefôns te
praten en sy souwen ôns helpe om 'n ânder plan te skriven, meer over de moln
sels en de fekânsyweuning die't wy d'r in bouwe wille. 't Waddefôns het 'n
herkânsing útskreven foor de ôfwezen plan-indieners. Ok wij mâge metdoen an
de herkânsing bij 't Waddefôns.
Johannes Rozenga
Boven: De nog aanwezige schroef met daarnaast de sloop van het resterende
achtkant in 1997 door Johannes Kooistra. Hieronder een indruk van hoe het
landschap er weer uit kan zien als de molen terugkeert.
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Op 25 januari 1990 verbrandde de uit 1846 daterende molen in een zware
storm. Het wiekenkruis stond op het noordoosten en dat kreeg de storm van
achteren. De aan de Traan nabij de Kleasterwei 3 gelegen molen lag met haar
gevlucht verankerd aan dikke kruipalen. Maar toen het hangslot van de ketting
brak, was er geen houden meer aan en draaide de molen door de vang die geen
remkracht meer kon uitoefenen omdat de molen met haar kont in de wind stond.
Het slepen van de remblokken zorgde voor zoveel hitteontwikkeling dat de
vlammen, aangewakkerd door de zware storm, spoedig om zich heen grepen en
de rietgedekte molen tot de grond toe deden afbranden. Een ketting is zo sterk
als de slechtste schakel zullen we maar zeggen. In De Utskoat nr. 57 schreef ene
Jan een afscheidsgedicht op molen De Non van Ferwerd. Malend was de molen in
het verzengende vuur ten onder gegaan.
“Bliuwt oer it fûnemint dêr’t ik op stien ha.
Sil der ea noch in Phenix rize op myn grêf?
Wa sil it sjen?”
Over poldermolen De Non berichtten we in de vorige eeuw regelmatig. Zo
schreef Jan Hofstra in De Utskoat nr. 57 van maart 1990 een artikel n.a.v. deze
molenramp onder de titel: “Stormkrachten op het wiekenkruis” dat de moeite
van het nalezen zeker waard is. Mocht u het betreffende boekje niet (meer)
hebben dan biedt de digitale versie van ons molenblad uitkomst. (zie op de site
www.molenaarworden.nl ). Dat geldt ook voor het uitgebreide, historische artikel
met herinneringen van molenaar Heslinga dat we plaatsten in nr. 71 van oktober
1993. En in nr. 83 van sept. 1996 publiceerde Sjerp de Jong nog een aanvulling:
“Libje op de Kleastermûne by Ferwert”.
GDW
archieffoto J. Brunsmann

De Utskoat 167

september 2017

Pagina 31

Een fietstochtje met een Groninger
poldermolen als bestemming
Het was een mooie zondagmiddag en ik dacht: ik kan wel even een
eindje fietsen. Ik maak wel vaker lange strooptochten door NoordNederland dus daar is niets vreemds aan en mijn vizier werd gericht op
de stad Groningen. Met twee bidons met water en een paar stukken koek
kom ik een heel eind.
In het Groninger land doemde plotseling een hoge brug voor mijn neus op en na
enig stevig doortrappen viel ineens aan de andere kant van het water een
watermolen op. Heel langzaam zwaaide hij zijn lange armen door de strakblauwe
lucht. Er stond nauwelijks een zuchtje wind. Leuk voor mij: kon ik lekker
doorhengsten op de fiets.
Maar mijn aandacht was getrokken en ik sloeg rechtsaf een reed in en kwam bij
een hek tot stilstand waar ik mijn stalen ros enige rust verschafte om mijn
wellust voor dit mooie molentje te bevredigen. Ik keek naar het onderwerp van
mijn aandacht toen plotseling een jong mens achter mij mij aansprak met de
woorden: “Wilt u de molen van binnen bekijken?” Nou maar wat graag en dus
zetten wij onze schreden naar binnen en daar viel mij van alles op. Mooi schoon
en vele molenfoto's staarden mij aan. De luiken van de vijzelbak werden
geopend en toen kwamen de verhalen. Eens zat er een grenen vijzel in maar die
was verrot en er moest een nieuwe komen. Halverwege het opbouwen kwam
men erachter dat er breukscheuren zaten in de as. Bij het vellen van de boom
was de stam verkeerd neer gekomen en goede raad was niet zo duur: gewoon
opnieuw beginnen maar nu van bilinga. Wat een prachtige vijzel. Mijn oog viel op
de koningsspil waar ijzeren banden omheen waren gemaakt met draadeinden
van wel 4 cm. dik. En zwaar onder de roest maar nog geheel gaaf.
“Oudvaarder zeker?” was mijn vraag en toen gebeurde er iets vreemds. Er kwam
een rekenmachine te voorschijn. En na enig gemompel was het antwoordt: “188
jaar, net zo oud als de molen.” Naar boven want daar is ook altijd wat te zien.
Een prachtig bovenwiel met een gave lange spruit waar een blok onder zat waar
de as van de koningsspil in was opgesloten. De lange spruit behield zo zijn
volledige veerkracht. Maar wat een prachtig open bovenwiel met een mooie
bonkelaar. Is die van recentere datum? “Nee hoor, 188 jaar oud.” 27 jaar was de
molenaar en 6 jaar in bezit van een diploma. Toen hij klaar was had de
commissie twee molens in de aanbieding, maar er was geen praten aan, deze
molen moest het worden en zo geschiedde. Een jaar later was de oude molenaar
niet meer in staat zelfstandig te wonen en moest verhuizen.
Onze jonge molenaar kreeg de vraag of hij de open gevallen molenaarswoning
wilde betrekken. Nou het antwoord laat zich raden. Er hing een klokje aan het
bovenwiel: vanaf maart dit jaar 97.000 omwentelingen. Met verbijstering toog ik
op de fiets naar Groningen, de jongeman met een glimlach achterlatend.
Marijn van Tilburg

De Utskoat 167

september 2017

Pagina 32

Een kijk op oude gemaaltjes
Overzichtskaart van de gemalen van het waterschap Heeg.
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De advertentie is van het gemaal “Kerksloot” bij Heeg. Dit gemaal staat er nog
en bijgaand een foto van de huidige situatie. Verder over dit gemaal een oud
krantenartikel uit “Nieuwsblad van Friesland” met een mooi gedicht “Ta
ôfskie”van Rintsje Klazes. In 1926 werd een ontwerp getekend voor de bouw van
het elektrisch gemaal Het Joo.

`.
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Aansluitend op de uitgebreide gegevens van Rudy Gerritsma van Landustrie Sneek komt Erwin
Esselink nog met de volgende vragen.
“Ik ben toch wel verrast door de oplossing van het onbekende gemaal. Niet alleen de precieze locatie
werd gegeven, maar ook nog allerlei aanvullende informatie. Ik ben er blij mee. Dan de voorganger
van dit gemaal. Op de database van verdwenen molens en op allemolenskaart.nl staat er ongeveer
200 m. noordwestelijker van het huidige gemaal een molen aangegeven voor de bemaling van polder
247. Die locatie is gebaseerd op de waterstaatskaart van 1873, waarop inderdaad op die locatie een
kleine watermolen staat aangegeven. Maar op een topografische kaart uit de jaren 20 staat de molen
op korte afstand van het huidige gemaal aangegeven (zie bijlage). Is er na 1873 een nieuwe molen
gebouwd op een andere locatie?”
Tot zover de heer Esselink. Wie weet hierop het antwoord?
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Een bijzondere windmotor

Van Hans Roest, molenaar in Warmond, in het Rijnland waar we met de bootexcursie waren, kregen
we deze foto toegestuurd met de opmerking dat het hier gaat om een vinding van een windgedreven
molenfiets van Zandstra uit Heerenveen. Wie kan ons hier meer over vertellen?
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Uit ons prentenkabinet

Tanja Kombrink was aan het kaarten
met haar dochter. Daarbij werd “It
Frysk Boerekwartetspul” van stal
gehaald, maar ze vroeg zich af of de
prachtige spinnekop, die zo fier staat te
malen op de kaart die hoort bij het
viertal van de herfst, nog bestaat.
Wie er meer over kan vertellen mag
zich melden.
En dan is er nog een spinnekop die in
de omgeving van Heerenveen gezocht
zou moeten worden, maar wie weet de
exacte locatie?
Voor het komende nummer mogen
weer nieuwe onbekende molenfoto’s
worden ingezonden.
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