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Agenda
2 juni:

26 juni en 3 juli:
4 augustus
8 september:
16 november

Friese Molenaarsdag. De molens van Dokkum, Damwoude en
Broeksterwoude zijn voor molenaars te bezoeken tussen
10.00 en 16.00 uur.
Avondexcursies
Sluiting kopij septembernummer 171
Open Monumentendag
Najaarsvergadering GFM

Bij de foto’s op de cover
Voorop: Op vrijdag 20 april werd het poldermolentje De Snip in It Heidenskip weer
in gebruik genomen. Verderop in dit nummer een reportage van Michiel de Ruiter.
Achterop: Het team van de jubilerende molenvereniging van korenmolen De Kaai te
Sloten met v.l.n.r. staand Lolle Poepjes, Dieuwke en Hessel Tamminga, Sipco
Reekers en Gert ter Veen; gehurkt Anouk Bak en Tanja Kombrink met daarvoor
liggend Jetze de Groot.

Van de redactie

Voor u ligt het 170ste nummer van ons molenkwartaalblad. Een blad waar we toch
best wel trots op mogen zijn. Het is als het ware ons collectieve geheugen waarin we
vastleggen wat ons samen boeit, waar we ons voor inspannen en wat we bereiken.
En dat is veel. Dit nummer getuigt daar weer van. Veel lees- en kijkplezier.
Namens de redactie, Gerben D. Wijnja

De bezoekersaantallen tijdens de Friese Molendag varieerden sterk. Maar onbetwiste topper
was toch wel dit spinnekopduo bij Wirdum dat maar liefst de aandacht kreeg van 850
wandelaars die op hun Lytse Doarpen Rintocht langs de molentjes kwamen. (foto Jan-Sietze
Brouwer)
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Avondexcursies 2018

Beste collega vrijwillig molenaars,
Graag maken we jullie het programma bekend van de avondexcursies 2018. Deze
zullen plaats vinden op 26 juni en 3 juli 2018 en wel van 19.30 – 21.30 uur.
We bedanken alvast de molenaars die deze avonden als gastheer/gastvrouw willen
optreden. Het programma ziet er als volgt uit:
26 juni 2018:
A. Poldermolen Genezareth/Kleasterpoldermûne. Databasenummer 76,
Trekweg 8, 9074 LE Hallum.
Onze gastheren zijn Theo Zwerver en Ubo Kooijinga.
B. Poldermolen De Phenix. Databasenummer 100, Nieuweweg 3, 9073 GN
Marrum.
Onze gastheren zijn Sipke Tjepkema en Sije Hoekstra.
3 juli 2018:
A. Poldermolen Fatum. Databasenummer: 138, t.h.v. Wommelserweg 77,
8804 NN Tzum.
Onze gastheer is Anne
Bajema.
B. Poldermolen
Dowehok/Teetlum
Database nummer 139,
Wommelserweg 86,
8804 NN Tzum.
Onze gastheer is Tsalling
Bouma.
Collega vrijwillig molenaars, we
nodigen jullie van harte uit om
van de gelegenheid gebruik te
maken deze molens met een
bezoekje te vereren. Allen graag
tot ziens!
De organisatoren: Frits Bloem
en Ruurd Jakob Nauta.
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Jaarlijks molenreisje een succes
14 april was de zaterdag waar we als molenaars al maanden naar hebben
uitgekeken. Het jaarlijkse molenreisje werd deze dag door Rolf Dijkema en
Edo Werkman georganiseerd. In de vroege ochtend vertrok de bus van
Friesland naar Drenthe, waar we in het buutschap Zuidbarge de eerste
molen, korenmolen ‘Zeldenrust’, bezochten.
Deze molen staat aan het Jacoba Omvleepad. Sinds
2017 draagt het weggetje deze naam, vernoemd naar
de oud-eigenaar van de molen en grootmoeder van
molenaar Jan Omvlee, die ons deze dag heeft
ontvangen. Jacoba Omvlee, een weduwe met acht
kinderen riskeerde haar eigen leven, door tijdens de
tweede wereldoorlog langdurig onderdak te bieden aan
de Joodse familie Ten Brink, dankzij haar hulp hebben
zij de oorlog overleefd. Voor wie meer over het leven
van Jacoba Omvlee wil weten, de kleinzoon van de
familie Ten Brink heeft een persoonlijke documentaire
gemaakt. Vanaf 1919 tot 2001 was de molen
eigendom van de familie Omvlee, de molen is daarna
ondergebracht in een stichting. Dat de molen
onderdeel is geweest van een professioneel
maalbedrijf is nog steeds aan de inrichting te zien. Het
kruiwerk is een voeghoutenkruiwerk, met kruilier en
een rondgaand ketting. Opvallend is het grote
bovenwiel, dat ouder is dan de molen zelf en oorspronkelijk is gemaakt voor een
standerdmolen. De molen wordt gevangen met een ijzeren bandvang.
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Hüvenermühle
Tegen tienen vertrekt de
bus en vervolgen wij onze
reis naar Duitsland. De
eerste molen die we in
Duitsland bezoeken is de
Hüvenermühle, een
watervluchtmolen. De groep
wordt hier in tweeën
opgesplitst, een deel van de
groep krijgt eerst koffie met
gebak en de rest wordt
ontvangen in het
bezoekerscentrum, waar
uitleg wordt gegeven over
de geschiedenis van de
molen. Na deze uitleg stond
iedereen zichtbaar te
popelen om de molen te
bewonderen. Geef daarbij
een leermeester een trap en
ook de rest volgt wel naar
de kap. Oeps.
De Hüvenermühle is in 1802
gebouwd als watermolen en
een halve eeuw later kon er
ook op windkracht worden
gemalen.

Deskundige
aandacht
voor het
model van de
molen
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Freilichtmuseum Cloppenburg
Nadat we alles hebben bekeken brengt de bus ons bij het Museumsdorp in
Cloppenburg. De eerste draaiende molen die ons deze dag in het vizier valt is de
Essener Bockwindmühle.
Belangrijk om te melden is dat de roeden in 1749 werden ingekort, zodat schapen
veilig in de weide konden grazen. Later is dit weer hersteld, waardoor de molen er
op dit moment uitziet zoals hij in 1638 werd gebouwd. Bij deze molen poseren we
nog even voor de groepsfoto, waarna iedereen op zijn eigen tempo het museum
verkent. Later blijkt overigens dat de molen wordt aangedreven door een
elektriseermotor, wat uiteindelijk geldt voor bijna alle molens.
Boven en onder de Essener standerdmolen waarbij de groep poseert.
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V.l.n.r. met klok mee:
het interieur van de
wipkorenmolen, de
Kokermühle uit
Edewecht, de
spanengedekte
korenmolen uit Bokel,
een handmolen in een
brouwerij, een
hondenmolen in een
boerderij en een
rosmolen die uitnodigde
tot het uitoefenen van
spierkracht.
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In het museum komen we nog een kokermolen met stelling uit het jaar 1879 tegen.
Deze molen heeft twee maalkoppels. Ook staat er nog een grote stellingmolen,
welke net als de Hüvenermühle prachtig betimmerd is. Kort samengevat, het was
een prachtige dag! Nogmaals complimenten
voor de geweldige organisatie!
Christa Bruggenkamp
Boven de groepsfoto bij de standerdmolen van het
openluchtmuseum en hiernaast de kersverse
organisatoren die blijk hadden gegeven van het
kunnen verzorgen van een uitstekende excursie die
alles in zich had van exclusiviteit, leerzaamheid,
afwisseling en gezelligheid. “Zij kunnen het wel
weer eens organiseren,” hoorden we meermaals
opmerken.
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In een drukbezochte voorjaarsvergadering waren er weer geslaagden die in het
zonnetje werden gezet en haalde Christa Bruggenkamp herinneringen op aan haar
“avontuur” in Zuid-Korea waar het molenaarsgilde door UNESCO werd
onderscheiden. Ook vertelde ze over haar passie voor molens en broodbakkerijen
waarbij ze ervaringen opdeed tot in de Franse Dordogne. Op de foto’s hierboven:
Ruurd Jakob Nauta staat de aanwezigen te woord i.v.m. afwezigheid van voorzitter
Frits Bloem. Ponghâlder Johannes Rozenga vertelt uit eigen penningmeesterswerk en
treedt volgende keer af. Daaronder Marc Kramer die wordt toegesproken door zijn
leermeester Cees Notenboom en Marijn van Tilburg die aandachtig luistert naar wat
leermeester Sije Hoekstra over hem heeft te vertellen. Het verslag door het bestuur
volgt in een komend nummer.
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Op woensdag 26 april, de dag vóór Koningsdag, was de Martinikerk in Sneek
stampvol. Iedereen wist waarvoor men aanwezig was op 17 mensen na.
Zij werden naar de voorste rij in het midden geleid en namen daar plaats.
Of ze het wisten of niet, maar ze zaten in alfabetische volgorde.
Waarnemend burgemeester Marga Berndsen maakte een einde aan hun onzekerheid
en gaf aan dat zij in deze bijeenkomst een lintje zouden krijgen.
Gerben Wijnja, 63 jaar, was de laatste in haar
toespraken die steeds eindigden met: “en het is
mij een groot genoegen u mee te delen dat het
Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te
bevorderen tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau.”
Wiepke Schukken, voorzitter van De Fryske
Mole, was samen met het Gild Fryske Mounders
initiatiefnemer om de aanvraag voor Gerben te
doen. Dat met steun van basisschool De Bron in
Bolsward en de dorpsvereniging van Tjerkwerd.
In de aanvraagbrief werd voor de molens de volgende tekst gebruikt:
“De heer Wijnja heeft een lange staat van dienst in de wereld van de molens in
Fryslân. Vooral als redacteur van ons kwartaalblad „ De Utskoat " heeft Wijnja al
meer dan 40 jaar ontzettend veel nieuws en informatie geschreven en met zijn
lezers gedeeld. Met grote inzet en toewijding heeft hij dat in al die jaren gedaan en
is een belangrijke drager van ons blad, waarin Wijnja ook voor een aansprekende
lay-out wist te zorgen. Hij getuigde van grote kennis van zaken over molens als het
gaat over de geschiedenis, de werking en de monumentale waarden die molens
vertegenwoordigen. In de vele illustraties weet Wijnja de molens als sieraden in hun
landschappelijke omgeving in beeld te brengen en is daarmee voor de samenleving
van waardevolle betekenis. Hij heeft heel wat afgereisd en bijeenkomsten bezocht
om dit allemaal te kunnen doen en belangeloze uren daarvoor gegeven.
Wijnja is als gediplomeerd molenaar een aantal jaren ook praktiserend molenaar
geweest en heeft in de periode van 1981-1991 als molenaar en bewoner de molen
De Hersteller te Sintjohannesga onder zijn hoede gehad.
Naast zijn inzet voor De Fryske Mole geldt dit evenzeer voor de Vereniging Gild
Fryske Mounders, de mede uitgever van het blad De Utskoat.”
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Bij de foto’s v.l.n.r. 1974, op excursie met de basisschool op Penninga’s Molen in Joure, als
secretaris van de examencommissie voor molenaars (1978) en op de tweede zolder van De
Hersteller te Sintjohannesga aan het werk voor De Utskoat (jaren 80).

De onderscheiding is Gerben toegekend voor zijn vele vrijwilligerswerk. Heel veel
werk werd gedaan ten behoeve van de molens, zoals u in de aanvraagbrief hebt
kunnen lezen.
En ja, Gerben is dus ook gediplomeerd molenaar, die vroeger leermeester was op
Penninga’s Molen in Joure, en die De Hersteller in Sintjohannesga en de Beabuorster
in Tjerkwerd heeft laten draaien. Als onderwijzer heeft hij veel lesbrieven over
molens ontwikkeld en kennis en liefde over molens en molenaars overgebracht.
Gerben Wijnja heeft ook verschillende boeken geschreven. Uiteraard het
indrukwekkende “Leven met een hersentumor” over zijn zoon, maar ook boeken
over molens en het molenaarsambacht. Ook zijn er andere uitgaven van zijn hand
verschenen over windmolens en een jubileumboek over het Bolswarder Weeshuis
“Weeskind tegen wil en dank ".
Als onderwijzer van De Bron heeft hij 41 jaar lang veel buitenschoolse activiteiten
georganiseerd, hij was lid van de MR, redacteur van de schoolkrant en lid van de
bouwcommissie van de praalwagen voor het Heamiel te Bolsward en hij deed actief
mee met de leerlingen.
In Tjerkwerd is hij 25 jaar redacteur van de
dorpskrant en maakt daarbij ook de
plaatselijke historie zichtbaar als Frysk
skriuwer.
Ook is hij medeoprichter van Kunstrijk
Tjerkwerd en als auteur van het gedenkboek
“Opdat wij niet vergeten” betrokken bij de
Commissie van het Oorlogsmonument.
Sinds 2012 is hij vrijwilliger voor de
facebooksite van Cultuur Tjerkwerd, en
fotograaf.
De schoolkinderen ontvangen op de Beabuorstermole voor een educatief uitje.
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Na de plechtigheid was er een etentje in De Walrus. Daar is hij toegesproken door
Wiepke Schukken (DFM), door een collega van De Bron, door het bestuur van het 4
mei comité Tjerkwerd en door Johannes Rozenga van het Gild. Uiteraard sprak
Gerben zelf ook een dankwoord uit.
Michiel de Ruiter
Bron: o.a. de aanvraagbrief van De Fryske Mole

Veel dank
De 26ste april werd voor mij een dag om nooit te vergeten.
Volkomen onverwacht werd ik verrast met een Koninklijke
Onderscheiding. Ik wil iedereen die eraan meegewerkt heeft om
dat mogelijk te maken oprecht dankzeggen. De Fryske Mole als
aanjager, samen met het Gild, mijn vroegere basisschool en de
vertegenwoordigers uit het dorp. De waardering die uitgaat van
zo’n lintje doet ons goed. Het was een groot feest, een
bjusterbaarlik barren met een oranje tint. Nogmaals heel veel
dank, mede namens Iefke en de kinderen. Gerben D. Wijnja

Tanja Kombrink
geslaagd op
korenmolen
D’Olde Zwarver
in Kampen
Op woensdag 18 april slaagde ons lid Tanja Kombrink uit Sloten voor het
molenaarsdiploma van De Hollandsche Molen. Ze volgde haar opleiding op de
korenmolen De Kaai in haar woonplaats bij leermeester Lolle Poepjes. De theorie
maakte ze zich grotendeels eigen via e-learning o.l.v. Gerben D. Wijnja.
Stagemomenten waren er op diverse molens in de provincie waar ze gastvrij werd
onthaald. Dat was o.a. het geval bij Durk Posthumus in Huins (voor de
zelfzwichting), bij Jan Huls in Nijhuzum (voor de spinnekop), bij Jan Stoel in It
Heidenskip (voor de tjasker), op de zaagmolen van Woudsend (bij Jan Coppens en
Jaap van Driel) en op de korenmolen van Sumar (bij Harry Barentsen). Ook bracht
ze leerbezoeken aan diverse Zaanse industriemolens, de torenmolen van Zeddam en
de korenmolens van Nunspeet en Ermelo. In Groningerland deed ze kennis op van
de pellerij bij de Grote Geert in Kantens (bij Gerad Werkman) en op de bedrijfsmolen
van Cees Notenboom in Wetsinge. Op 14 oktober vorig jaar slaagde ze voor het
toelatingsexamen op De Hoop in Sumar en op woensdag 18 april deed ze uiteindelijk
met succes examen in Kampen. Wij wensen Tanja heel veel draai- en maalplezier op
‘haar’ korenmolen in Sleat.
GDW
De Utskoat

Juni 2018

Pagina 12

Efkes byprate

Afronden
project
vervangen
molens van
DFM met
deelbare
roeden

Het project deelbare roeden vervangen is inmiddels voor de helft
gereed. De Beabuorster Mole is weer maalvaardig en de vervanging
van een roede op de Stienhúster Mûne is ook klaar.
Beide molens zijn 16 mei weer opgeleverd en overgedragen aan de molenaars die
na lange tijd weer kunnen draaien. De roeden van molen De Olifant en de Wynzer
Mûne zullen de komende maanden worden aangepakt.
Bij de foto’s: boven De Stienhúster Mûne, hieronder v.l.n.r. De Wynzer Mûne, De Olifant en
De Beabuorster Mole. (foto’s Wieger Baron m.u.v. de laatste waarop Wieger Baron en Kees
de Groot even poseren tijdens hun werkzaamheden aan de Beabuorster Mole).
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Lopende restauratieprojecten

Restauratie Oegekleaster Mole
De Oegekleaster Mole is in zijn geheel verplaatst naar de werkplaats van de
Molenmakers in Tzummarum. Diverse onderdelen zoals tandwielen en dergelijke
zijn gerestaureerd. Het bekledingshout is grotendeels verwijderd om precies te
kunnen bepalen welke onderdelen restaurabel zijn en welke geheel vervangen
moeten worden. Op de pôle moet de vijzelbak nog droog gezet worden om te
bepalen of de bak gerestaureerd kan worden of deels vervangen moet worden,
waarna terugplaatsing kan gebeuren.
(foto Nynke Vellinga)
Restauratie Bullemûne
De restauratie van de Bullemûne is gestart. De restauratie wordt uitgevoerd door
Jellema Molenbouw uit Burdaard en betreft met name het aanbrengen van een
nieuwe palenfundering. De planning is om dit kalenderjaar de restauratie op te
leveren. Door drukte op de arbeidsmarkt, met name wat de levering van de palen
betreft, is de planning nog wel een uitdaging.

Mogelijke nieuwe restauratieprojecten
Het kabinet heeft 325 miljoen extra uitgetrokken voor cultuur, waaronder erfgoed.
De Hollandsche Molen wil via het molenfonds een deel van deze extra middelen
besteden aan molenrestauraties. De Fryske Mole is gevraagd of er restauraties op
de plank liggen die snel in uitvoering kunnen komen en waarvan de cofinanciering
is geregeld.
Wij hebben hiervoor de molens De Hond uit Paesens en de Miedemûne uit Holwerd
aangemeld. Het subsidiepercentage in deze regeling is 70%. Deze buitenkans is
besproken met de provincie en over de cofinanciering wil provincie Fryslân
meedenken. Het is vaak zo dat regelingen die tussendoor ontstaan ook op stel en
sprong in uitvoering moeten. Van Reeuwijk bouwmeester heeft inmiddels de
restauratieplannen klaar en de vergunningen zijn bij de gemeente Dongeradeel
aangevraagd. Eind mei horen wij of de door ons ingediende molens subsidie krijgen
toegewezen. Als er subsidie wordt toegewezen aan één of beide molens dan zal dit
jaar de restauratie nog moeten starten. Dan hebben wij als moleneigenaar weer
een uitdaging.
Gerard van Dijk, DFM 11 mei 2018
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Rosmolen voor nieuw Landbouwmuseum
OP 23 juni opent het nieuwe Friese
Landbouwmuseum haar deuren. Vorig jaar
werd besloten het museum te verhuizen van
Earnewâld naar het Goutumer Nieuwland
t.z.v. Leeuwarden. Rolf Dijkema van De
Molenmakers maakte voor het nieuwe
landbouwmuseum een rosmolen die wordt
gebruikt voor aandrijving van de karnmolen.
Deze komt oorspronkelijk uit een boerderij
in Sumar en is eigendom van het Fries
Landbouwmuseum.

Op 6, 7, en 8 juli kunt u wederom volop genieten bij korenmolen ‘De Weyert’ in
Makkinga van de openluchtvoorstelling “De gelaarsde kat”. Alle informatie
hierover is te vinden op www.kattinga.nl.

In het kader van de Culturele Hoofdstad van Europa Leeuwarden Fryslân
2018 zijn ook enkele molens bij de activiteiten betrokken.
Op 2 juni is in Sloten het Historisch Kijkfeest. In de nacht van 12 op 13 mei 1588
was er een hevige strijd tussen de lokale bevolking en de Spanjaarden. Ene Jan
Lupkes uit het naburige Tjerkgaast wilde met de hulp van Spaanse soldaten de stad
veroveren, bedacht een slimme list met twee schepen waarop in biervaten soldaten
verstopt waren. Het verliep niet helemaal volgens plan. Een openluchttheater vol
spanning. Entree: € 2, Doorlopend is de expeditie Oerpolder door It Heidenskip. Het betreft hier een
fietstocht vanuit Workum. Onderweg krijg je via de telefoon de mooiste verhalen te
horen waaronder de memoires van de oude boerin die vroeger de tjasker
bemaalde. Er zijn geen kosten aan verbonden. De expeditie is beschikbaar via de
app van izi.TRAVEL. Het is een initiatief van documentairemaker Jorrit
Brenninkmeijer in samenwerking met Museum Warkums Erfskip.
Op 30 juni wordt de Buitendijkse Molenloop georganiseerd. Deze wandeltocht voert
de liefhebbers langs cultureel erfgoed en historische monumenten. De start is bij de
Vrouwbuurtstermolen. Je komt dwars door dorpen en de natuur, over de polderdijk
en door het waddengebied. Langs oude en nieuwe boerenschuren is kunst te
bewonderen terwijl de wandelaar onderweg wordt verrast door diverse muzikanten.
De prijs hiervoor bedraagt € 12,50 per persoon. Er zijn drie afstanden: 12, 24 of 32
kilometer.
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In een zonovergoten, prachtig Frysk
greidelânskip in It Heidenskip wachtte De Snip in
feesttooi op het lichten van de vang door vader
Henk en zoon Arij Gaastra en molenaar Piet
Meinderts. Aanleiding was de tweede grondige
restauratie in de geschiedenis van de molen,
voor zover bekend. Tijdstip was 15.00 uur op 20
april jongstleden. De Gaastra’s zijn tot diep in
hun haarvaten nauw betrokken bij het wel en
wee van deze in het landschap beeldbepalende
molen, aldus de uitnodiging,

De Heer Gaastra senior heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in het behoud van deze
molen in de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Het bouwjaar van de molen is niet bekend, maar de
molen heeft volgens de kadasterkaarten van 1832 een
voorganger gehad in de vorm van een spinnekop.
Poldermolen De Snip was in eigendom van de heer
Gaastra en bemaalde zijn landerijen, totdat de storm in
1953 de wieken brak en de molen ruïneerde en
vervolgens een elektrisch gemaal de molen verving. De
Gaastra’s boeren al generaties in It Heidenskip.
Michiel Galema: ‘It boujier fan De Snip is net op it jier
bekend. Wol is it wis dat de mole der foar 1800 wie.
De pleats fan Gaastra is boud yn 1818, troch Sjeerp
Rinkes Hiemstra, in rike boer út Ferwâlde. Hy hie yn
dizze hoeke alle lân yn syn besit. Dit komt rûchwei
oerien mei it gebiet wat de Snip bemealde, sa’n 110
hektare.’
Na een lange periode van stilstand en tenslotte intens
verval, werd de molen in 1974 gered en een jaar later
1974. De molen was een wrak. Collectie Willem D. Hengst
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geheel gerestaureerd opgeleverd. Daarbij heeft dhr. Arie Gaastra sr. een zeer
belangrijke rol gespeeld. De molen is de eerste in eigendom verkregen molen van de
Workumer Molenstichting, thans Molenstichting Súdwest-Fryslân. Van de 2500 molens
die Fryslân ooit telde, zijn er nog maar 120 over, vertelde Jaap Tiedema.
De restauratie nu was nodig. De kap is op enkele plaatsen vernieuwd, het riet van de
kap geheel, de rietplanken en de achterkeuvelensbetimmering zijn vernieuwd en de
windpeluw en het stormschild zijn vervangen; de windpeluw is een balk van tussen de
300 en 400 kg is handmatig naar boven getakeld. Het stormschild en de
achterkeuvelens zijn aan de hand van oude foto’s van De Snip aangepast qua
detaillering.
De vaste molenbouwer van de molenstichting Súdwest-Fryslân, Jurriëns uit Sneek,
verrichtte de klus van ca. € 95.000, -. Er is een compleet nieuw hekwerk rond de pôle
gemaakt, het voeg- en metselwerk is hersteld, de damwand en het krooshek bij de
vijzelbak zijn hersteld, evenals het pleisterwerk. De stalen roeden van 40 jaar terug
zijn doorgehaald en behandeld, het kruirad is vervangen en de molen is geheel
geschilderd.
De molen lijkt na de restauratie wat minder ‘hoekig’, er zit meer ‘Schnitt’ in.

De naam van de molen
Van de watersnip zult u zeggen. Michiel Galema, bestuurslid van de molenstichting en
wonend in It Heidenskip, schreef: ‘de etymology: de algemiene namme yn West Europa
is hast oeral itselde. Dútsk; Schnepfe, Engels; snipe, Deensk; Sneppe, Noors en
Iislâns; Snipa. De grûnbetsjutting fan dit Germaanske wurd is: in lang, smel of spits
útstekkend diel. De namme Snip is dus te ferklearjen as de fûgel mei in opmerkelik
lange, smelle snavel.
De namme Snip wurdt ek brûkt foar in lyts stikje lân dat op in punt útrint. In het
Nederlands; als je een stukje papier hebt en je knipt er een klein stukje vanaf dan heb
je een snipper of snipje.
Yn It Heidenskip wie eartiids in stik lân of meardere stikken lân dat de namme
‘Snipskrite’ hie. Der wurdt beweard dat de mole op dit stik lân boud is, mar it is net
100% seker. Ik ha tenminste de offisjele kaarten en nûmers yn de Floreenkohieren net
fine kinnen, wêr’t dat út blykt. It soe samar yn de buurt fan de mole lein ha kinne. It is
dêr leech lân, in mole stiet faak op it leechste plak.
Snippen meitsje yn it briedseizoen skeane dúkfluchten yn ‘e loft en litte dêrby
fibrearjende, mekkerjende lûden hearre, dy’t úntsteane troch it triljen fan ‘e útsprate
bûtenste sturtfearren. We hearre dan: wû-wû-wû- of hû-hû-hû-… .Dêrom wurdt de
Snip ek wol ‘Waarlamke’ of ‘Himelgeitsje’ neamd. “As de Waarlamkes yn de loft
bletterje, wurdt der noardewyn ferwachte”, seit de folkskunde. Miskien hat dit moaie
gelûd bepaalde oerienkomsten mei it draaien fan de mole, de molewjukken dy’t troch
de wyn hinne snije of de skroef fan ‘e mole dy’t it wetter út de polder mealt.
Dit binne in pear gedachten oer de namme ‘de Snip’ mar om earlik te wêzen wy witte
net presys wêrom ‘de Snip’ sa neamd is.’
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De opening
Voorzitter Hans Broekhoven (Molenstichting SúdwestFryslân), oud-burgemeester van Nijefurd, startte het
opening ceremonieel met een toespraak. Hij dankte met
name alle vrijwilligers, die de molens draaiend houden, zij
schragen de stichting, hun werk is onmisbaar. Hij vertelde
iets van de geschiedenis zoals hiervoor is vermeld en
vertelde iets over het taalkundig onderzoekje van Michiel
Galema. Daarna volgde het lichten van de vang.
Broekhoven vertelde later, dat de financiering nog een hele
toer is geweest. De Brim-subsidie gaat immers maar tot
maximaal € 50.000, -, de rest moest dus van sponsoren
komen. Dat heeft veel werk gekost van het bestuur, maar
het is gelukt. Naast een enkel groot fonds hebben ook
particulieren uit It Heidenskip bijgedragen aan de
restauratie van de molen, waarlangs zij elke dag rijden.
Zo’n beeldbepalend element in jouw landschap, daar heb je wat voor over. Het bestuur
gaat overigens weer verder. Nu ligt de windmotor van IJsbrechtum bij de Mannen van
Staal met crowdfunding (bijdragen uit het dorp).
Molenaar Piet Meinderts gaf aan dat De Snip weer draait als vanouds. In het begin
wilde de vijzel niet zo, hij was eruit gehaald voor het herstellen van metselwerk. De
molenmaker heeft vervolgens de halssteen wat smaller gemaakt en de holling erin wat
aangepast. De Snip is weer klaar voor jaren draaiplezier en siert het mooie Fryske
greidelân weer naar genoegen van elke voorbijganger.
Tekst: Michiel de Ruiter met fotografie van Wybe Bouma en Michiel de Ruiter
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Uit het jaarverslag 2017 van de Molenstichting Súdwest-Fryslân
Tijdens de nieuwjaarbijeenkomst van
de molenstichting is er een vrijwilliger
van het jaar 2017 gekozen door de
molenaars van de stichting. Vanwege
zijn inzet voor de tjasker is Jan Stoel
benoemd tot vrijwilliger van 2017.
Er is inmiddels een aanvang gemaakt
met de restauratie van de windmotor
te Ysbrechtum. De totale restauratie
van de windmotor is begroot op
€ 95.155, -. De vrijwillige molenaars van De Vlijt in Koudum hebben een elektrische
maalkoppel op de kop getikt uit Rietmolen bij Haaksbergen. Deze maalstenen met
toebehoren zaten in een oude maalderij die gesloopt zou worden. De vrijwilligers zijn
afgelopen winter bezig geweest met het opbouwen van het maalkoppel in de Vlijt.
De stichting heeft de beschikking over 14 molenaars en 5 bestuursleden. Er zijn drie
molenaars in opleiding.
De volgende molens vallen onder het bezit van deze stichting: Ybema's Mole
Workum, Spinnekopmolen Nijhuizum, Tjasker It Heidenskip, Windmotor Molkwar, De
Snip It Heidenskip, Windmotor It Skar bij It Heidenskip, De Vlijt Koudum, De
Nijlânnermole Workum en de Windmotor Ysbrechtum.
De website van de Molenstichting www.molenstichtingswf.nl voorziet de
geïnteresseerde molenliefhebbers van actueel nieuws.
GDW
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Molenvereniging Korenmolen
Sloten viert 90-jarig bestaan
De Nationale Molendag was dit jaar een groot succes. Dat vertaalde zich in
een grote publieke belangstelling waarbij ook menig buitenlander werd
begroet. Met het thema “Ontmoet de molenaar” was daar goed op
ingespeeld. Voor kinderen waren op de molens interessante molenboekjes
beschikbaar gesteld door De Hollandsche Molen en de volwassenen konden
molens in bedrijf aanschouwen voor zover de wind dat mogelijk maakte.
Vanuit de hele provincie klonken hoe dan ook enthousiaste reacties op die
mooie zaterdag voor Moederdag.
In het stadje Sloten, de enige stad in de gemeente De Fryske Marren, waren in alle
vroegte de vrijwilligers die ochtend al druk bezig om de molen en het bastion een
feestelijke aankleding te geven. Met volle zeilen draaide het gevlucht weldra op de
zwakke wind.
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Op diverse plekken in het stadje maakten posters duidelijk waar je die dag wel
moest zijn, en dan vooral tijdens het ochtendgedeelte. Tal van genodigden
verzamelden zich bij de molen in het zonovergoten stadje. Daar heette
bestuursvoorzitter Paula van den Burg iedereen hartelijk welkom. Er was koffie met
heerlijk gebak, Chris Kalsbeek zorgde voor de muzikale omlijsting, de molenaars en
andere vrijwilligers waren op hun post en Fred Veenstra, de burgemeester van De
Fryske Marren, werd verblijd met het eerste exemplaar van het molenboekje
“90 jaar molenvereniging Sloten”.
De bekende Schutterij van de stad Sloten
was uitgenodigd om bij de korenmolen de
kanonnen af te schieten. De eer om die te
ontsteken was weggelegd voor de
burgemeester, de pas geslaagde molenaar
Tanja Kombrink en de auteur van het
molenboekje Gerben D. Wijnja.
Ook de schoolkinderen waren bij de
feestelijkheden betrokken. Zo bezochten
ze de molenaars Lolle Poepjes en Tanja
Kombrink op de molen. De intentie is om
t.z.t. een leskist te maken voor de scholen
in de omgeving om de molen meer onder
de aandacht te brengen van een jong
publiek.
Er waren kleurplaten ontworpen door
molenaar Gilbert IJsselmuiden. De
winnaars daarvan werden op die
zaterdagochtend door molenaar Tanja blij
gemaakt met een mooi cadeautje.
Rond het middaguur werden er poffertjes
gebakken van molenmeel en daarna bleef
het nog de hele dag gezellig en druk op de
molen. Met dat alles was passend
aandacht geschonken aan een bijzonder
hoogtepunt in de molengeschiedenis. GDW
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Wat maakt De Kaai zo uniek?
In menig opzicht is de korenmolen van Sloten een bijzondere molen. Daarbij
kunnen we ons richten op verschillende aspecten van uniciteit.
De ouderdom
Allereerst is haar ouderdom respectabel. Weliswaar niet de oudste molen van
Fryslân, maar zij staat wel op plaats 5 van oorspronkelijke Friese molens als we
uitgaan van het bouwjaar ter plaatse. Opmerkelijk genoeg is, voor zover we nu
weten, de spinnekopmolen bij Oosterlittens de oudste. Dendrochronologisch
onderzoek heeft aangetoond dat die molen van 1689 dateert. Op plaats twee staat
de koren- en pelmolen ’t Lam te Woudsend met als jaar van oprichting 1698. Op
drie vinden we de koren- en pelmolen De Hoop te Holwerd die er in ieder geval in
1713 al stond, maar wellicht toch ouder is. Zaagmolen De Jager, eveneens in
Woudsend, dateert van 1719 en korenmolen van Sloten verrees in 1755 nadat haar
voorganger volgens overlevering door brand verloren was gegaan.
De organisatievorm
De molen is eigendom van een molenvereniging. In de jaren 20 van de vorige eeuw
maakten molenvrienden zich zorgen over het voortbestaan van het windmolenbedrijf. Vereniging De Hollandsche Molen was de eerste die werd opgericht om in
de bres te springen voor behoud. Dat was op 15 mei 1923, nu 95 jaar geleden.
Twee jaar later volgde De Zaansche Molen dit voorbeeld en nog weer drie jaar later
ontstond in Sloten de “Vereeniging tot behoud van den Korenmolen en van andere
monumenten te Sloten”. Van deze drie eerste molenverenigingen was die van
Sloten de eerste ter wereld die een molen ook daadwerkelijk in eigendom had!
Onderscheiding
Na restauratie in de jaren 70 van de vorige eeuw kreeg deze molenvereniging in
1974 een eervolle onderscheiding van het Molengiftenfonds voor Vernuft en
Volharding. Deze stichting was net opgericht en beloonde in het tweede jaar van
haar bestaan de molen, nadat een jaar eerder Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
de eer te beurt viel als eerste in de boeken te komen van een inmiddels
indrukwekkende reeks van gedecoreerden.
De eerste vrijwillige molenaar
In 1975 werd de eerste vrijwillige molenaar door het bestuur aangesteld. Het
bijzondere schuilt in het feit dat deze persoon tevens de eerste gediplomeerde
vrijwillige molenaar van Fryslân was: Waling Hofkamp uit Leeuwarden. Vele
liefhebbers zouden hem volgen als molenaar van deze bedrijfsvaardige molen op
het zuidelijke bastion van Sloten.
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Kweekvijver voor vrijwilligers
De vrijwilligers die de molen sinds 1975 in bedrijf houden hebben één ding
gemeen: ze koesteren de molen. Een aantal van hen bewaart wel heel bijzondere
herinneringen aan de korenmolen. Deze molenvrienden wisten hun passie voor de
molen om te zetten tot hun beroep. M.a.w. zij wisten van hun hobby hun werk te
maken.
Jan Tollenaar werd beroepsmolenaar en is dat nu nog steeds op de grote molen De
Zwaluw te Burdaard
Gijs van Reeuwijk kwam na zijn studie terecht bij Monumentenzorg en startte tien
jaar geleden voor zichzelf het bedrijf Van Reeuwijk bouwmeester dat zich
specialiseerde in het adviseren betreffende alle zaken die met monumenten te
maken hebben waaronder de traditionele windmolens, waterradmolens,
Amerikaanse windmolens, gemalen, sluizen enz.
Johannes Kooistra werd molenmaker, eerst in dienst van bouwbedrijf Dijkstra in
Sloten en later bij De Molenmakers in Tzummarum. Hij geniet verder bekendheid
als ballonvaarder en bewoont de gerestaureerde veenpoldermolen De Hersteller te
Sintjohannesga.
Tot slot nog Mats Faber die op de
Zaanse Schans van Zaandam
beroepsmolenaar werd op de
verfmolen De Kat. Over hem
schreven we in een vorig nummer.
Bij al deze molenliefhebbers stond De
Kaai aan de wieg van hun
molensucces.
De molen als filmmodel
Miljoenen foto’s zijn er in de loop der
jaren geschoten van de molen. Ook
van vroeger zijn van deze molen
meer afbeeldingen bekend dan van
de meeste andere molens in onze
provincie. Toen het toerisme eenmaal
op gang kwam, bleef de molen een
gewaardeerd fotomodel, ook als er
gerestaureerd werd, en al helemaal
toen de Elfstedentocht op de schaats
de molen passeerde. Cameraploegen
beklommen de molen om de mooiste
beelden te draaien. Voor de speelfilm
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“De hel van 63” was de molen wederom prominent in beeld, draaiend nog wel,
terwijl dat in 1963 niet het geval was. Maar het verfraaide het aanzien in hoge
mate. De producent van die film is zo verliefd op Sloten dat hij vorig jaar opnieuw
op de molen was om zijn nieuwste film over De Kameleon o.a. daar te draaien.
Verliefd op Sloten zijn velen en dat de molen daar niet weinig aan
bijdraagt mag duidelijk zijn. Het leeft als de wieken boven het stadje
zwaaien en de vrijwilligers hun passie voor het windmolenbedrijf
uitdragen door bezoekers te ontvangen en tal van molenmeelproducten te
verkopen. Vrijwilligers heb je echter nooit genoeg.
De oproep om toe te treden tot de gezellige ploeg molenaars, verkopers en
rondleiders is dan ook zeker op zijn plaats.
Gerben D. Wijnja

Molenliteratuur – Molenvereniging van Sloten heeft eigen
geschiedenis vastgelegd in keurig boekje
Ter gelegenheid van de festiviteiten schreef Gerben D.
Wijnja een boekje waarin vooral de 90-jarige
geschiedenis van de molenvereniging aan bod komt.
Naadloos sluit de inhoud ook aan bij het thema van
de Nationale Molendag van dit jaar: Ontmoet de
molenaar.
Veel molenaars van de korenmolen, vanuit een ver
verleden tot op de dag vandaag, vertellen over hun
passie en belevenissen met de molen.
Na een beschrijving van de oudste historie wordt de
start van de molenvereniging beschreven, gevolgd
door vele wetenswaardigheden uit de boeiende
geschiedenis van de molen. Voordat de vele
molenaars hun memoires met de lezer delen,
vertellen twee oud-bestuursleden over hun
belevenissen met en passie voor de molen. Het
boekje telt 40 pagina’s in kleur, is rijk geïllustreerd
uitgevoerd en gedrukt op mooi papier. Het formaat
komt vrijwel overeen met dat van De Utskoat.
De prijs bedraagt € 4, - als u het op de molen komt
kopen. Een bezoek is zeker de moeite waard. Openingstijden staan op de
website www.molendekaai.nl. Wanneer u hiervoor niet in de gelegenheid bent kunt u
het boekje ook bestellen. Maak dan € 5, - over op rekening NL23 RABO 0305 2300 26
t.n.v. Vereniging De Korenmolen. Vermeld daarbij duidelijk uw naam en adresgegevens. Wie donateur wordt voor € 10, - per jaar krijgt het boekje gratis.
Aanmelding bij de penningmeester g.bennema@gmail.com. U steunt hiermee de molen.
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Op 21 april was het een drukte van
belang langs de Geeuw bij de
locatie van Houtstad IJlst.
Reden voor die belangstelling had alles te
maken met de officiële opening van het
nieuwe “Museum en Werkplaats Houtstad
IJlst” dat de herinnering levend moet
houden aan de rijke ambachtelijkheid in
IJlst die nauw verweven is met de
grondstof hout. Talrijk was vroeger
bijvoorbeeld het aantal botenbouwers en
schaatsenmakers.
Een herinnering aan die levendige
houthandel uit een ver verleden krijgt
extra aandacht als de historische
houtvaart in juli plaatsvindt. Een vloot van
80 antieke vrachtschepen zal van 19 t/m
22 juli deelnemen aan de tocht van
Dokkum naar IJlst. Veel boerderijen in
Fryslân zijn gebouwd m.b.v. Zweeds en
Noors hout. In vlotten werd het over de
Friese binnenwateren vervoerd, met
zeilende vrachtscheepjes. De vlotten
hadden de talrijke houtzaagmolens in de
provincie als eindbestemming. Daar
werden de stammen tot balken en planken gezaagd, bestemd voor scheepsbouw,
molenbouw, boerderijen, huizenbouw enz. In IJlst stonden vroeger maar liefst drie
zaagmolens waarvan De Rat als enige nog het stadsbeeld siert.
Piet Hoogeveen, voorzitter van het museum en voorheen bestuurslid en molenaar op
De Rat, hoopt dat de toeristentrekkers de krachten gaan bundelen, want de IJlster
bok, het museum en de zaagmolen kunnen elkaar enorm versterken.
GDW
Bij de foto’s: de stoommachine op het terrein met zicht op de zagende zaagmolen. Hieronder
uitzicht vanuit het museum op de zaagmolen en omgekeerd.
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Op zaterdag 21 april kon wethouder Siebenga feestelijk de vang lichten en
daarmee werd officieel een jaar van restauratieactiviteiten afgesloten.
Molen Welgelegen in Heerenveen kan weer malen onder een van nieuw riet
voorziene kap, met vier nieuwe fokken op de wieken en een bovenwiel dat
weer jaren betrouwbaar de molen kan aandrijven. En … onvoorzien, werd
ook de baard vernieuwd.
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Grote klussen
Ten behoeve van de molenwinkel is de eerste zolder heringericht voor het efficiënt
mengen en scheppen van de diverse producten.
In 1987 ging het gerucht dat gemeente Heerenveen de molen zou willen verkopen
om hoge onderhoudsbijdragen te voorkomen. De toenmalige molenaars waren het
daar niet mee eens, gingen het gesprek aan. Resultaat was, dat er plannen werden
gemaakt over hoe de molen, zonder onverwachte hoge kosten, in optimale staat kon
worden gebracht en gehouden. De gemeente wilde graag een beeld van de te
verwachten kosten. Gevolg was dat een grote restauratie werd voorbereid voor 1990
en de molenaars het beheer kregen van de molen. De gemeente reserveerde geld
voor jaarlijks onderhoud en voor toekomstige restauraties.
De grote klussen waren dat in 1990 de kap werd vernieuwd en het achtkant opnieuw
gedekt. Ook werd een nieuw koppel maalstenen geplaatst en kreeg de stelling
nieuwe planken en werd liggers vervangen. In 2001 werd het gevlucht vernieuwd,
nieuwe roeden en hekwerk, en molenmaker Johannes Kooistra plaatste vier fokken
op de roeden. Zo kon de molen bij minder wind ook draaien en door de speciale
vorm van de fok zou er weinig hinder van zeilslag worden ondervonden. Tussendoor
werd jaarlijks onderhoud uitgevoerd, d.w.z. dat de molen in drie terugkerende fasen,
van boven naar beneden, werd geschilderd, aangevuld met klein molenmakers werk.
Een en ander volgens in het kader van de BRIM opgestelde periodieke
onderhoudsplannen.
In 2007 werd Stichting Molen Welgelegen behalve beheerder ook eigenaar van de
molen.
Hoewel het systematische onderhoud duidelijk zijn vruchten afwierp, waren er toch
punten die vooruitgeschoven werden. Ze pasten niet makkelijk binnen de
subsidieruimte van de BRIM-regeling.
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Weer een restauratie
En zo ontstond het plan voor
weer een restauratie. Te snel
naar wens van de molenaars
was het riet van de kap aan
vervanging toe. Het verwoei,
steeds vaker flinke
vogelschade, lekkage.
Natuurlijk staat die kap
kwetsbaar hoog in weer en
wind met zijn gebogen vorm,
maar de verwachting was dat
hij toch wel veertig jaar mee
zou kunnen, tot 2030 of
langer. De van red cedar
gemaakte fokken vertoonden
ook te snel alweer slechte
plekken. Het red cedar dat
gebruikt was, bleek onder de
verflaag ingerot. En dan het
bovenwiel: al lang werd
geopperd dat het te licht zou
zijn uitgevoerd voor deze
molen, dat het bos
vervangen zou moeten
worden en dat het tijd werd
de remmende werking van de
vang te verbeteren door de
gesleten belegstukken te
vervangen. En al jaren lag er
speciaal daarvoor
gereserveerd hout klaar om
het bos te vervangen.
En zo geschiedde het in het
afgelopen jaar. Eerst de kap, dit keer via een volledig vanaf de grond opgebouwde
steiger.
Door de jaren heen veranderen duidelijk de veiligheidseisen. Maar door deze opbouw
kregen de molenaars de kans om zelf de hele buitenkant van de molen van dichtbij
in ogenschouw nemen en … ze konden zelfs met een kop koffie op de lange spruit
gaan zitten om de omgeving rustig te bekijken. Een buitenkansje.
Ze herinnerden zich nog rietdekker Bakker die door het luikje in de kap op de lange
spruit stapte om eens naar de toestand van het riet op de kap te kijken. Nee, dan
was dit plezieriger.
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Fokken
Rolf Dijkema van De Molenmakers nam de fokken en het bovenwiel voor zijn rekening.
Dit keer geen red cedar meer maar afzelia, een meer duurzame en dichtere houtsoort.
De dubbelstraals fok is vervangen door de meer traditionele enkelstraals en de kleine
draai aan de uitloop, misschien wel alleen op Welgelegen toegepast door Johannes
Kooistra, is vervallen. Helaas blijkt dit in de praktijk toch tot meer zeilslag en gefluit te
leiden.
Het bovenwiel is meegenomen naar de werkplaats. Daar werd beoordeeld dat de
constructie nog stevig genoeg was, zeker voor een niet-beroepsmatig werkende molen.
Daarbij komt dat men vandaag de dag bij restauraties graag zoveel mogelijk het
authentieke wil behouden.
Welgelegen werd gebouwd door Molenaar Kok uit Deventer en toont daarom, volgens
Dijkema, ook de wat lichtere bouw van de Overijsselse molen. Het hout dat klaarlag voor
vervanging van het bos bleek helaas niet van de gewenste kwaliteit en maat. Bovendien
bleek het zittende hout nog degelijk genoeg. Het oude bos blijft dus zijn werk doen. Wel
waren de belegstukken te veel afgesleten en zijn dus vervangen door nieuwe iepen
blokken. Omdat de kwaliteit van veel kammen toch wel minder was, is besloten die allen
te vervangen door nieuwe azijnhouten kammen. Na een goede behandeling tegen bonte
knaagkevers kunnen wiel en bos weer lang mee. De baard, in het verleden door de
schilders in het jaarlijks onderhoud al wat opgeknapt, werd nagemaakt en van dezelfde
oude belettering voorzien.
Koning molenzeilen heeft in de restauratieperiode de molenzeilen gerestaureerd.
Daarnaast zijn de feestelijke molenvlaggen nagekeken en gerepareerd door naaiatelier
Reitsma uit Abbega.
En zo maakt molen Welgelegen nu weer soepel en betrouwbaar zijn
omwentelingen. Het team van molenaars, Jan Looijenga, Reijnoud
Koelemeij, Erik Duiker en Niels van de Linde, actualiseert nu de planning
voor onderhoud voor de komende jaren, en daaraan besteden ze graag hun
tijd en energie.
Foto’s Erik Duiker, tekst Geurt van de Weg
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Afb. 1 Houten bovenas met dikkere hals (G.Krook, Theoretisch en practisch molenboek
1850).

Onlangs heb ik het boek “Handleiding tot de kennis der
Waterbouwkunde voor de kadetten der genie”, met bijhorende
platenatlas uit 1840 van D.J. Storm Buysing aangeschaft. In het
tweede deel is veel informatie over windmolens te vinden. Naast dat
het veel goede informatie geeft, is het ook nog eens zeer leesbaar.
Het stond ook in de bibliotheek van de HTS in Leeuwarden en daar
had ik er al veel uit gekopieerd.
Verrassend voor mij was een beschrijving en tekening van korenmolen het Schaap in
Utrecht. Deze molen had in 1840 al zelfzwichting en zelfkruiing. De zwichtbordjes
bestonden uit houten raamwerkjes, met daarop zeildoek gespijkerd. De bordjes
waren aan weerszijden van de roede aangebracht en waren even lang. De molen had
nog een houten (doorboorde) bovenas.
Over dat laatste wil ik het eigenlijk hebben en dan met name over de oplossingen die
men bedacht voor het toenemende tekort aan goed hout voor bovenassen. Meestal
neemt men de kop van een houten as 1/32 deel van de vlucht zwaar, zodat voor
molens met een vlucht van 26 m en meer al gauw een balk nodig is van 80 bij 80
cm. Op de molen van Langweer zijn de stroppen van de houten as bewaard
gebleven. Ik dacht dat ze gebruikt waren voor een as van wel 70 bij 70 cm. Dat de
assen zo zwaar genomen moeten worden komt natuurlijk doordat ze enorm worden
verzwakt door de asgaten.
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Daarbij komt dat het gat voor de binnenroede vlakbij het ronde gedeelte van de hals
zit, zodat de hele kop eigenlijk maar aan twee doorgaande stukjes hout hangt.
In het molenboek van Krook (1850) valt te lezen en te zien dat ze in Zuid-Holland er
daarom wel toe over gingen om de hals niet helemaal op de dikte van de as af te
draaien maar wat groter te houden (zie afbeelding 1). Door de as in het midden op
te vullen met hout werd dit mogelijk. Dit gaf minder verzwakking van de as,
waardoor genoegen kon worden genomen met wat dunner hout. Het dunner maken
van de roeden is ook geen optie, want die worden eigenlijk al overbelast.
Houten roeden
Roebreuk kwam vroeger veel voor en voor roeden moest men echt hout hebben
waar niets aan mankeerde. In opdracht van de toenmalige Rijksdienst voor de
Monumentenzorg heeft het ingenieursbureau W.O. Wassenaar B.V. te Haren in 1980
normen opgesteld voor het vervaardigen van gelaste stalen roeden. Voor de
aardigheid heeft men gekeken of de geklonken roeden van de gebroeders Pot en ook
of houten roeden aan deze normen zouden voldoen. De meeste Potroeden konden
voldoen aan deze normen, maar bij het langer worden van de roeden nam de
veiligheid wel af. Voor een houten roede van 22 m lang werd een spanning berekend
die driemaal hoger was dan de toelaatbare breuksterkte. Weliswaar kan de
werkelijke breuksterkte veel hoger zijn, maar door onvolkomenheden in het hout
moet nu eenmaal een grote veiligheid in acht worden genomen.
In het boek “Schermerland” van J.J. Schilstra kan men dan ook lezen dat de houten
roeden in de Schermer gemiddeld maar 6 à 7 jaar meegingen. Bij 52 molens moest
men dan ook gemiddeld 16 roeden per jaar vervangen. Het werd op den duur ook
steeds moeilijker om aan zulke lange en dikke bomen te komen. Meestal lukte het al
niet om ze in één lengte te maken en moest er een las aan. Pas toen er Amerikaans
grenen op de markt kwam, nam de levensduur van de roeden toe en haalden ze
soms de veertig jaar.
Gedoe in de Starrevaartpolder
Ik heb een boekje van P.J.M. de Baar over de droogmaking van de Starrevaartpolder
bij Leidschendam. Daarin kan men lezen hoeveel moeite men vroeger soms had om
een goede molenas te vinden. In 1736 kreeg molenmaker Dirck van Grieken van
Oude Wetering opdracht om voor twee vijzelmolens in de Starrevaartpolder een
bouwbestek te maken. Later werd er aanbesteding gehouden en een zekere Foyt van
Leeuwen werd aannemer van de ondermolen en Dirck van Grieken zelf bleek de
laagste inschrijver van de bovenmolen.
Toen de directie van de droogmakerij het hout kwam keuren, bleek dat het hout voor
de bovenas bij Van Grieken aan één zijde 1½ duim te licht was. Van Grieken zei dat
het heel moeilijk was om aan goed hout te komen en dat ze blij moesten zijn met dit
stuk hout. De directie zou het anders niet zo’n probleem vinden, maar omdat Van
Grieken zelf het bestek had gemaakt wilden ze hem hieraan houden. Na veel moeite
had hij uiteindelijk vier zware stukken hout gevonden waaruit een as gemaakt zou
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kunnen worden, maar twee daarvan vielen gelijk al af vanwege gebreken en toen
men het hout ging bewerken van de andere twee stukken hout, vielen die ook af
omdat er gebreken tevoorschijn kwamen.
Uiteindelijk kreeg hij toestemming om van het eerste stuk hout, dat wat te licht was,
een bovenas te maken, maar hij werd daarom wel 100 gulden gekort op zijn
aanneemsom. Het bestuur werd over de streep getrokken doordat de opzichter had
gezegd dat deze as wel zeker zeven jaar mee zou gaan.
Vierdelige bovenas
Afb.2. Perspectieftekening
van een vierdelige bovenas.

Door de moeilijkheid om
aan zulke zware assen te
komen, werden er dan
ook allerlei dingen
bedacht om met lichter
hout te kunnen volstaan.
Storm Buysing beschrijft
de toepassing van
vierdelige assen in de
vier vijzelmolens van de
Wassenaarsche Polder
onder Leimuiden. Deze
assen konden uit kleinere
stukken hout worden
samengesteld en waren zo minder kostbaar en in een betere kwaliteit te krijgen. Op
de aanrakingsvlakken werden ze geteerd en met mospapier belegd. Naast de
gebruikelijk stroppen werden er ook houten wiggen en spiebanden gebruikt om de
vier stukken bij elkaar te houden (zie afbeelding 2 en 3).
Volgens Storm Buysing hebben ze het in de Wassenaarsche Polder 30 jaar
uitgehouden. Op last van de dijkgraaf, maar tegen de zin van de poldermeesters en
ingelanden, zijn ze toen vervangen door assen uit één stuk.
Een aardig detail is dat drie van deze vier molens na de komst van een
stoomgemaal, in Friesland terecht zijn gekomen, maar helaas zijn ze daar ook al
weer verdwenen.
Ook in de zes vijzelmolens van de Nieuwkoopsche Droogmakerij zijn ze toegepast,
maar heel veel navolging heeft het verder niet gekregen. Doordat de stukken hout
uit verschillende bomen kwamen reageerden ze anders op schommelingen in de
temperatuur en de vochtigheid. Volgens Storm Buysing was dat de reden dat het op
de lange duur moeilijk bleek om de stukken goed op elkaar geklemd te houden.
Hij noemt nog wel een dergelijke as die in 1765 in de korenmolen van Lopik werd
gestoken. Deze moest pas in 1800 vervangen worden en heeft het dus 35 jaar
uitgehouden.
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Afb. 3 Vierdelige bovenas en haspelwiekenkruis (D.J. Storm Buysing, Waterbouwkunde
1840).

Haspelwiekenkruis
Dit systeem is vooral bedacht vanwege het kortere hout voor de roeden, maar door
de afwezigheid van asgaten kon de as ook minder zwaar worden genomen en had
men ook veel minder last van inwatering. De beschrijving van Storm Buysing is
vrijwel niet te overtreffen en laat ik maar in extenso volgen:
(§ 949) Aan sommige molens heeft men de roeden niet door, maar radsgewijze
buiten om de as gebragt, nagenoeg op dezelfde wijze als de kruisarmen van een
scheprad, zoo als hierna beschreven zal worden en gelijk in Fig. 3a.b., Pl. XLVI is
voorgesteld (zie afbeelding 3). De assen, die zo moeijelijk zwaar genoeg te vinden
zijn, om met behoud van genoegzame sterkte, de roeden door te laten, kunnen dan
van minder dikte genomen worden. Zij zullen dan niet alleen minder kostbaar zijn,
maar men kan ook strenger bij de keuring zijn van het hout, terwijl men bij de zware
assen dikwijls verpligt blijft sommige gebreken voorbij te zien.
De roeden, die dan weinig meer dan de halve lengte hebben, behoeven niet gelascht
te worden, en kunnen zonder moeite van beter houtsoorten verkregen worden; het
afbreken der roeden bij de as is minder te vreezen, omdat het stameind van den
boom het sterkste is en de roede juist met dat gedeelte tegen de as bevestigd is; de
vernieuwing dezer halve roeden zal minder kostbaar zijn.
De teekening, genomen naar een molen te Oude Niedorp in Noord-Holland, wijst
duidelijk genoeg aan hoe de roeden een weinig over elkander en in de as gekeept,
en met stutklossen, stroppen en bouten aan elkander verbonden worden.
De molen te Oude Niedorp maalt reeds sedert 40 jaar op deze wijze, en men bevindt
zich zoo wel bij deze constructie, dat ook later de strijkmolens aldaar op die wijze
zijn ingerigt. Niet verre van daar, aan één der molens van de vier Noorderkoggen
nabij Medemblik, is hetzelfde beproefd, maar korten tijd daarna reeds weder
veranderd, uithoofde de molen gedurig de roeden had afgeworpen, ofschoon men
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dergelijk rampen bij de andere molens niet had ondervonden. Het is moeijelijk te
beslissen, waaraan het uiteenloopende dezer uitkomsten is toe te schrijven, maar
het is waarschijnlijk, dat men bij den molen der vier Noorderkoggen niet met
dezelfde zorg is te werk gegaan als bij den Oude-Niedorpermolen. Aan den molen in
den nieuwen polder Waert en Groet, zijn de roeden insgelijks buiten om de as
geplaatst.
Een voordeel dat niet wordt genoemd is dat bij deze dunnere assen ook de hals
dunner is en dat zodoende de wrijving in het halslager evenredig minder zal zijn.
Thans is een dergelijk wiekenkruis alleen nog te zien bij de Robonsbosmolen te
Alkmaar. Daar is het overigens pas toegepast na de brand van 1972. Daarvoor had
de molen een gewone houten as.
Gietijzeren assen
Terwijl we hier nog zaten te tobben met houten assen werd in Engeland al in de 18e
eeuw op grote schaal gebruik gemaakt van gietijzeren assen. Deze assen zagen er
wel heel anders uit dan de thans bekende ijzeren assen in Nederland. Ze waren
bedoeld voor de toepassing van halve houten roeden en waren daarom voorzien van
vier vleugels, waar met bouten en stroppen de houten roeden op vast konden
worden gemaakt. In 1796 werd een molen van de Nieuwkoopsche Droogmakerij met
een dergelijke as uitgerust. Het ging hier om één van de molens van de
schepradviergang aan de Schoutenvaart onder Aarlanderveen. Deze molen werd in
1817 nog bezocht door de opzichter van de Heerhugowaard, Pieter Raat. In een
bewaard gebleven verslag meldt hij dat die molen was voorzien van ijzeren gaande
werken die “kegelvormig” werkten en dat
ook de assen en spillen van ijzer waren. In
de ondermolen van de driegang bij
Leidschendam (Driemanspolder) heeft men
na de herbouw in 1903 ook gietijzeren
wielen aangebracht (zie afbeelding 4).

Afb.4.Gietijzeren wielen voor de ondermolen van
de Driemanspolder te Leidschendam (Henket,
Schols en Telders, Polders en droogmakerijen
1909).

De kruisarmen van het bovenwiel waren echter maar 20 mm dik en bij het vangen
braken die. Het oude bovenwiel zit nog in de molen, maar is nu voorzien van houten
kruisarmen. Deze wielen zijn overigens wel vanaf het begin voorzien van houten
kammen. Bij de molen aan de Schoutenvaart zal het bovenwiel wel dezelfde
ontwerpfout hebben gehad, want Pieter Raat meldt dat het wiel in stukken op de
zolder lag en inmiddels was vervangen door een gewoon houten wiel. Zomaar
terloops merkt hij op dat de molen “lings” maalde. Jan Lunenburg vertelde mij rond
1995 dat hij vroeger van boeren uit die omgeving vernomen had dat er daar ergens
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Afb. 5 Wymondham Windmill met een ijzeren bovenas bedoeld voor het
aanbrengen van zes houten enden (foto Barend Zinkweg)een molen was

geweest die de andere kant op draaide, maar dit had hij altijd met een
korreltje zout genomen. Het bleek dus toch waar.
Pieter Raat beschrijft verder dat de kop van de bovenas was voorzien van
een ijzeren kruis waar de roeden goed aan vast zaten. Het waren dus vier halve
roeden en volgens de “timmerknegts” was het heel lastig om deze aan te brengen.
Dat kwam natuurlijk omdat het geheel pas in balans was nadat alle einden waren
aangebracht. De molen had overigens een vlucht van 28,26 m.
De Nieuwkoopsche en Zevenhovensche Droogmakerij was door de Staat
ondernomen omdat men bang was dat het steeds groter wordende Haarlemmermeer
zich met deze plassen zou verenigen. Het archief van deze polders ligt daarom niet
bij het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden, maar wordt bewaard in het
rijksarchief te Den Haag. Ik heb daar eens in gegrasduind en kwam toen een
tekening tegen van de bovenas, gemaakt door de opzichter van de droogmakerij. De
aanleiding hiervoor was dat er scheuren in de as waren gekomen en met de tekening
kon hij aangeven waar die zaten. De as is uiteindelijk dan ook vervangen door een
gewone houten as.
In het archief kwam ik nog correspondentie tegen in het Engels, waaruit blijkt dat er
met Engeland contact was geweest over dergelijke assen. Als ik het goed heb
onthouden is de as uiteindelijk in Amsterdam gegoten. De molen aan de
Schoutenvaart zal daarom de eerste Nederlandse molen zijn geweest met een
gietijzeren bovenas. Een heel lang leven was deze as echter niet beschoren, hoewel
hij toch wel 20 jaar heeft uitgehouden. Pas rond 1835 werd door de Nederlandsche
Stoombootmaatschappij te Rotterdam de nu gebruikelijke gietijzeren bovenas
bedacht.
Na het octrooi op de uitvinding van de geklonken ijzeren roede van de gebroeders
Pot in 1852, ging Nederland massaal over op het gebruik van ijzeren roeden. De
behoefte aan een haspelkruis werd daarmee erg klein. Merkwaardig is dat in
Engeland nooit dezelfde behoefte aan ijzeren roeden is ontstaan, terwijl dat land de
bakermat is van het gebruik van ijzer. Zelfs vandaag de dag hebben de meeste
molens daar een gietijzeren bovenas met houten roeden. Misschien ook omdat deze
assen alleen bedoeld zijn voor houten roeden en omdat de vluchten van die molens
niet zo groot zijn. Het voordeel van een as met een ijzeren kruis is dat men het
aantal enden kan regelen zoals men wil. Men ziet daar dan ook molens met vijf of
zelfs zes enden, meestal voorzien van zelfzwichting (zie afbeelding 5). Of dat zoveel
beter is, is maar de vraag. Zo’n kruis zal veel langzamer draaien, omdat de enden al
snel in de ‘wervels’ komen van het voorgaande end. Het is in ieder geval duurder en
meer stormgevoelig. Wel zal de trekkracht bij lage toeren groter zijn. Ik krijg wel
eens molenaars uit Engeland op visite en die verbazen zich altijd over het aantal
enden dat ik de molen laat lopen. Blijkbaar zijn hun molens meer ingericht om
langzaam te draaien.
Jan Hofstra
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Jaarverslag 2017 van de
Stichting Molens in
Menaldumadeel
Van het bestuur
Om zoveel mogelijk mensen het belang van molens te laten inzien en kennis ervan
en enthousiasme ervoor met hen te delen heeft het bestuur twee experimenten
gedaan: een eigen pilot ‘Molenonderhoud voor vrijwilligers’ en het project ‘Werkende
molens in het landschap’, dit laatste door 4 studenten Management en
Leefomgeving.
2017 was ook het roedejaar! Van zes molens zijn in 2016 de diktes van lange aan
elkaar gelaste metalen platen, waaraan het hekwerk van een wiek bevestigd is,
gemeten. Van tien roeden bleek die dikte nog acceptabel te zijn en in een enkel
geval moest na 27 jaar trouwe dienst de buitenroede van de Kingmatille worden
vervangen. Begin februari 2018 is gelukkig ook het probleem van de gedeelde roede
van De Puollen, de ‘grand lady’ (naam die de molenaar gebruikt) opgelost.
De stichting
Zeventien molenaars, vrijwilligers en bestuursleden hebben ook in 2017 veel werk
gedaan voor het behoud van de historische molens in Menameradiel. Het bestuur
vergaderde 7 maal.
Onderwerpen: planning onderhoudswerkzaamheden met voorbereiding op een
sobere en doelmatige aanpak, minicursus onderhoud voor vrijwilligers, financiën,
jaarrekening en jaarverslag 2016, RABO clubkasactie, werven van vrijwilligers,
donateurs, sponsoren, leerling-molenaars, programmering extra activiteiten,
molendagen en een onderwijsproject: ‘Een onderzoek naar ontwikkeling van het
landschap in relatie tot de molens Heechhiem, Terpzigt en de Marsumer; verder
instandhoudingswerk, klusavonden, veiligheid, molenexcursie, contacten RCE, De
Hollandsche Molen, De Fryske Mole, website, folders, kalender en roedeproblemen.
Vrijwilligers
In het nieuwe jaar kan de stichting met 19 vrijwilligers aan de slag. De molenwereld
zou zonder vrijwilligers ‘stilstaan’. De betrokkenheid en bevlogenheid zijn groot, dat
is erg belangrijk voor alle klussen, die zij uitvoeren. Het belang van molenbehoud
laten zien kan niet genoeg benadrukt worden en in tal van activiteiten getoond
worden.
De jaarlijkse excursie ging richting het Groninger land. Poldermolen Eolus in Den
Ham en stelling-/korenmolen De Vriendschap in Winsum werden bezocht.
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Het Hoogeland in Warffum, waar De David staat, een kleine, zelfzwichtende zaag-/
slijpmolen en een bezoek aan de koren-/ pel-/ houtzaagmolen Fram in Woltersum.
Het project van de al genoemde studenten leverde
veel mooie leermomenten op over de geschiedenis
van het gebied, de ontwikkeling van de polders, de
vele waterschappen en de rol van de molens daarin
(Heechhiem, Terpzigt en de Marsumer).
Gerlof Osinga haalde zijn molenaarsdiploma
(Hollandsche Molen) met dank aan leermeester
Arend Castelein (zie de foto hiernaast) en Izaäk de
Jager begon bij J. Vuijk van het Gild de opleiding in
Stiens.
De Friese zeilen van de Puollen doen blijvend
denken aan Sipke Koning. Hij leerde aan een
achttal vrijwilligers eenvoudige touwreparaties. Wij
missen zijn betrokkenheid, enthousiasme en
bekwaamheid.
Bijzondere activiteiten
De molendagen: de Fryske Moledei telde 27
bezoekers, de Nationale Molendagen in mei 69, de
Molendag Menameradiel 43. De open
monumentendagen in september stonden in het teken van Boeren, Burgers en
Buitenlui, de historische kreet van de stadsomroepers, wethouder Dijkstra lichtte
daartoe de vang van de Marsumer Molen. Het thema benadrukte de relatie tussen
stad en platteland en de bijbehorende monumenten. Er waren 33 bezoekers, die
gefascineerd waren door de oersterke werktuigen die voor de waterhuishouding
zorg(d)en. Een imker, een palingroker en een vogelkenner vertelde net als de
molenaars over ‘groene’ ambachten.
Helaas was de belangstelling voor de molens in 2017 aanmerkelijk minder.
Molen

2017

2016

draaiuren

Bezoek bezoek belast

Marsumer
Terpzigt
De Puollen
Hatsumer
Kingmatille
Rentmeester
De Kievit 32
Heechhiem
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Op de Friese Molendag draaide De Puollen weer met de speciale molenzeilen ter herinnering
aan zeilmaker Sipke Koning. Er kwamen ruim 40 mensen over de vloer.
(foto Gilbert IJsselmuiden)

De Puollen stond sinds half maart stil (vanwege gedeelde roeden), sinds februari
2018 zijn de roeden weer vervangen.
De trouwlocatie, de Marsumer, kende in 2017 geen huwelijken. Fotograaf Klaas
Koopmans en Gilbert van IJsselmuiden maakten een prachtige kalender met molens,
luchten en het weidse Friese landschap.
Het jaar 2017 was financieel een gezond jaar, zeker met 220 donateurs. De zesjarige
instandhoudingsplannen (PIP) zijn begin 2018 bij het Rijk ingediend, het
subsidiebedrag is verhoogd, maar het percentage verlaagd, hetgeen zal leiden tot
een tekort de komende jaren, tenzij de nieuwe gemeente Waadhoeke inspringt.
Pilotcursus Molenonderhoud
Zeven vrijwilligers volgden in 5 workshops de cursus, zij leerden over
gereedschappen, smeermiddelen en houtsoorten en verftechnieken. Ook aan
molentermen en begrippen werd aandacht geschonken. Het maken van een
handgreep aan een achtkantstijl met niet-elektrisch gereedschap was een goede
oefening, aan alle aspecten van veiligheid werd uitgebreid aandacht besteed. De
derde workshop ging om touw en touwwerk: splitsen, een takeling maken, het
winterklaar maken van molenzeilen werd geoefend.
Instandhoudingswerk 2017
Teveel om op te noemen binnen dit verband, maar met onderhoudswerkzaamheden
aan molens en werkplaats werden 863 manuren besteed (288 minder dan in 2016).
Hiermee hebben vrijwilligers onbetaald bijgedragen aan het behoud van de molens.
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Ook bij de grote klussen door de molenmakers is veel assistentie verleend: het
vervangen van de vijzelbak van de Hatsumer en een roede bij de Kingmatille.
Tot slot: Behoud voor de toekomst
In Nederland stonden aan het eind van de 19 e eeuw ruim tienduizend windmolens. Die raakten in onbruik.
Veel molens zijn zelfs stilgezet en afgebroken en ook de kennis van het werken met molens dreigde
verloren te gaan. Het molenaarsambacht staat nu gelukkig op de lijst voor het immaterieel cultureel
erfgoed. Het gaat om een ambacht dat mensen niet kwijt willen en door willen geven aan volgende
generaties!
Molenaar Arend Castelein is blij met de erkenning van de UNESCO. Hij hoopt op “meer aandacht voor het
vak, vooral van jongeren.” Castelein is vrijwillig molenaar en leermeester voor de Hollandsche Molen
(maar sa Frysk as wat). Hij runt de Marsumer poldermolen, een in 1903 gebouwde grondzeiler met een inen uitmaalinstallatie. “Een prachtig beroep,” vindt Castelein, “vooral het werken in de natuur, met wind
en water!” Arend heeft al heel wat leerlingen met succes opgeleid.
Gerlof Osinga volgde zijn molenaarsopleiding op de Marsumer molen en rondde zijn lessen medio
november af. Hij is nu gediplomeerd vrijwillig molenaar en is regelmatig op molen Rentmeester bij
Menaam en bij Arend, op de Marsumer molen, te vinden. “Een oud werktuig bedienen, bezoekers
enthousiast maken, kennis delen en het verhaal van de molen vertellen,” vindt hij prachtig. Vrijwilligers
en molenaars zijn onontbeerlijk en hard nodig. Zonder zouden de molens het zelfs niet redden. De hoop is
dat plaatsing op de UNESCO-lijst meer jonge mensen naar de molens en de opleiding trekt.
Korte weergave jaarverslag door Michiel de Ruiter
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Na 74 jaar weer
model Potroeden
geklonken
Voor de molen ’t Lam te
Woudsend werden dit voorjaar
de oude roeden vervangen. Dat
gebeurde volgens
ontwerpgegevens voor de
Potroeden van deze koren- en
pelmolen uit 1915. De
productie was in handen van
Vaags Molenwerken uit Aalten,
waarbij De Molenmakers uit
Tzummarum de
hoofdaannemer was. De
begeleiding van het gehele
traject was in handen van Van
Reeuwijk bouwmeester uit
Arum.
In een bericht op het Facebook
van dit adviesbureau lezen we
over deze keuze:
“De laatste jaren zijn er veel
innovaties bij het met de
computer ontwerpen van
staalconstructies en het
vervolgens computergestuurd
laten snijden van de platen.
Voor het precisiewerk gebeurt
dit tegenwoordig met een laser.
Ook bij het klinken kunnen
nieuwe technieken worden
toegepast m.b.t. het ponsen
van gaten of hydraulisch
persen van de warme
klinknagels.
De gedachte was dat met dit
moderne procedé in combinatie
met het ouderwetse klinken
toch weer roeden kunnen worden geproduceerd die ook prijstechnisch kunnen leiden
tot een doelmatige restauratie. Van veel molens zijn bovendien de originele
bestelgegevens van Pot bewaard gebleven.”
Zo ook die van ’t Lam, waarvoor eigenaar de Gemeente Súdwest-Fryslân opdracht
gaf tot deze restauratie. Men benadrukt dat nieuwe geklonken roeden zeker niet de
norm hoeven te worden bij toekomstige restauraties. In bepaalde gevallen kan het
echter een aantrekkelijk alternatief zijn, zeker als de totale kosten van een geheel
nieuw “Pot”-gevlucht met ophekking etc. worden vergeleken met een gevlucht dat
bestaat uit gelaste stalen roeden.
GDW
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Rien van
Schaijck
Onderscheiden door het bestuur van het
Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding
Op de jaarvergadering van De Hollandsche Molen in Amersfoort werd Rien
van Schaijck (71) onderscheiden voor zijn inzet met betrekking tot de
instandhouding van molens in De Lege Midden van Fryslân en zijn strijd
voor behoud van het Friese veenweidegebied.
Op de foto het moment van onderscheiding en “De Haensmole”

Dat Rien zijn vernuft en volharding heeft waargemaakt blijkt overduidelijk als we
met hem in gesprek gaan over wat hem boeit en bindt: de strijd voor de molens
van de “Molenstichting De Lege Midden” en het behoud van het veenweidegebied
aldaar. Als een ware terriër bijt hij zich vast in de materie en laat niet eerder los
dan wanneer het hem is gelukt zijn streven met succes te bekronen.
Die strijdbare inzet was al eerder reden om hem in 2002 de nationale Biotoopprijs
te geven, in 2011 gevolgd door een Koninklijke Onderscheiding.
De Burd en De Lege Midden
Al 27 jaar is hij inmiddels actief in Fryslân nadat hij daarvoor in het Zuid-Hollandse
Rijnland de “Zelden van Passe” bij Zoeterwoude-Dorp bestierde. De autosnelweg
langs die molen irriteerde hem echter mateloos en de strijd tegen verbreding
daarvan ten gevolge van de alsmaar toenemende verkeersstromen kon hij niet
winnen. Hij noemt de ontstane situatie “afschuwelijk” en is blij dat hij destijds de
stap heeft gezet om z’n heil voortaan in Fryslân te zoeken waar zijn ouders een oud
vervenershuisje bezaten in Ouwster-Nijega.
De liefde voor het prachtige landschap in onze provincie was daarmee bezegeld,
maar in de optiek van Rien moet het ook prachtig blijven. Daar is zijn strijd op
gebaseerd en de molens varen er wel bij. Volgens hem zullen we lering moeten
trekken uit de lessen van het verleden waarbij zaken als klimaat, landschap,
biodiversiteit en leefbaarheid kernzaken zijn. Het behoud van de veenbodem, meer
bodemkwaliteit, kruidenrijk grasland en meer weidevogels en insecten komen
daarbij onmiddellijk om de hoek kijken. Prachtige landschappen als De Alde
Feanen, De Deelen en De Terkaplester Puollen noemt hij nadrukkelijk
“natuurreservaatgebieden”.
“Zorg dat je die met elkaar gaat verbinden, er is al een hoog waterpeil, maar sta
ook in voor de consequenties. Zorg dat boeren niet alleen veehouder zijn, maar
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streef gemengde bedrijven na en koester de
streekproducten die daaruit voortkomen.
Onlosmakelijk is daaraan de taak verbonden
om het landschap te onderhouden,” zo
doceert Rien die overigens ooit als kok de
kost verdiende. En dat is wel een heel andere
koek dan de veelzijdige bestuurstaak die hij
nu bedrijft. Hij combineerde altijd al het
secretariaat en het penningmeesterschap,
maar thans is hij tijdelijk ook nog eens
voorzitter. “Maar in die functie wordt
binnenkort voorzien hoor,” klinkt het
geruststellend.
Roekmole
Samen met Johannes Terpstra gaan we op
een middag in mei door het gebied dat
verreweg het beste per boot bezocht kan
worden. Rien vertelt dat de Molenstichting
een mooie motorvlet heeft kunnen
overnemen van Jan Bouma die destijds nog in
dienst was van Bouwbedrijf Hiemstra, thans
De Molenmakers. Het bootje is een uitkomst
voor de molenaars, maar de molenmakers
maken er ook dankbaar gebruik van als ze op
De Burd of It Eilân onderhoudswerk aan de molens moeten verrichten. Met
uitzondering van “De Burdmole” zijn alle molens van de stichting in de afgelopen
jaren naar een gebied met een betere biotoop verplaatst.
“De Roekmole” stond ooit in Warniahuzen en geldt als de grootste spinnekop die
ons molenbestand kent. Deze forse poldermolen staat sinds 2010 op It Eilân West
bij Goëngahuizen. Het is deze molen waar we met de boot een bezoek aan
brengen. Molenaar Johannes Terpstra is onze schipper. Hij vertelt onderweg over
zijn passie voor de molens. Als schooljongen wilde hij al molenaar worden op de
“Klaailânsmûne” bij Marrum, maar die wens ging pas in vervulling toen hij stopte
met werken en een zinvolle vrijetijdbesteding zocht. Hij ging in opleiding, slaagde
en kwam ook terecht als molenaar bij de molens van de stichting in De Lege
Midden. En daar heeft hij het uitstekend naar de zin. Blij is hij met de motorvlet.
Burdmole
“Wy hiene earst in âld, lyts roeiskouke en setten dêrmei de Pikmar en De Wide Ie
oer om by de mûnen te kommen. Dat wie in nuodlike ûndernimming. It hat ús mei
stoarmwaar hast de kraach koste,” vertelt hij met ingehouden spanning. “Wy
sochten in nij plakje foar de Burdmole en wiene mei it skouke op ynspeksje. Doe
helle de wyn oan en dan kin it hjir spûkje hear.” We proberen het ons voor te
stellen.
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Rien en Johannes bezig met erfonderhoud. Er is geen wind. De molen blijft aan de ketting.

Hoge golven, striemende regen, een rank bootje met daarin twee ‘molengekken’ die
een andere plek voor een spinnekop zoeken en het bijna in hun broek doen als het
weer verslechtert. Gelukkig liep het met een sisser af, maar “De Burdmole” staat
nog steeds op haar oude plekje waar bosschages de molen de wind uit de zeilen
nemen. Op zich zou de molen er ook nog wel mogen blijven staan, zo oordelen de
beide mannen, als die bomen er maar weg gaan, want die horen er niet. Een gang
naar het gemeentehuis lijkt onvermijdelijk en Rien is daar heel duidelijk in.
“Ik ga het ambtenarenapparaat niet uit de weg.” Daar is weer die strijdbaarheid en
bang om te falen is hij niet. Hij weet zich verzekerd van een betrouwbare achterban
die invloedrijk is. Daarvan werden in de afgelopen jaren de vruchten ook geplukt.
Haensmole en Borgmole
Ons bezoek aan “De Roekmole” is een verademing. De ligging in het waterland met
haar veenweiden is van een ongekende schoonheid. Terwijl de beide mannen het
erf maaien, maak ik een wandeling door het gebied en inspecteer daarna de molen.
Kruidenrijk grasland, een hoog waterpeil, stilte en vogelgezang is mijn deel. Alleen
in de verte ronkt de motormaaier, maar dat is tijdelijk. Aan de horizon herkennen
we Leeuwarden. De molen is van 1779 en geldt daarmee tot de oudste nog
bestaande poldermolens in Fryslân. Dat heeft dendrochronologisch onderzoek
onlangs uitgewezen. De ouderdom van “De Haensmole” moet overigens ook nog
worden uitgezocht. Die molen passeren we op de terugweg. Deze spinnekop stond
ooit op de hoek van het Pikmeer en het Prinses Margrietkanaal. Totdat op 9 januari
2004 een groot binnenvaartschip uit de koers liep en de molen grotendeels
verwoestte. De molen was eigendom van de Provincie en in overleg met de
molenstichting werd besloten tot herbouw aan de noordwestzijde van De Burd,
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nabij het Biggemeer. Tien jaar geleden, op de Nationale Molendag, werd de molen
officieel in gebruik genomen en sindsdien kan de zomerpolder van zo’n 70 HA
bemalen worden. De provincie schonk de molen aan de stichting.
Voor zowel “De Borgmolen” als “De Haensmole” pakken zich overigens donkere
wolken samen als het nieuwe kanaalplan naar Drachten zou doorgaan. De industrie
aldaar meent dit dure plan te moeten doorzetten, maar dan is daar weer de terriër
Rien die zich daar faliekant tegen verzet. “Het kanaal is dwars door de biotoop van
de beide molens geprojecteerd. En juist daar zijn zoveel inspanningen gedaan en
kosten gemaakt om het landschap in zijn waarde te behouden. Realisatie van die
onzalige plannen zou getuigen van grote kapitaalvernietiging. Vergeet niet dat
natuurlijke waarden van een landschap een ongelooflijke economische
betekenis hebben. Zeker als het om duurzaamheid op de lange termijn gaat.
Op het moment van verschijnen van dit blad zal de politiek zich hierover
uitspreken.
Gerben D. Wijnja

Links De Borgmole en rechts De Haensmole, schitterend gelegen op De Burd

Molengiftenfonds – de onderscheidingen in Fryslân
Sinds de oprichting van het Molengiftenfonds in 1973 werden vele molenvrienden
verblijd met de jaarprijs welke bestaat uit een oorkonde en envelop met inhoud. In
Fryslân was de dit jaar jubilerende Vereniging De Korenmolen te Sloten de eerste die
in de prijzen viel. Dat was in 1974. In 1983 was de Stichting Penninga’s Molen in
Joure de gelukkige, drie jaar later gevolgd door de Molens in Menaldumadeel in
verband met de restauratie van “De Puollen”. Jan Hofstra uit Schraard kreeg stond in
1988 op het podium vanwege “velerlei activiteiten”. T. Lubbers uit Harlingen,
bestuurslid van De Fryske Mole, was in 1990 de gelukkige voor zijn strijd voor
molenbehoud in de provincie en vier jaar later werd Gerben D. Wijnja uit Tjerkwerd
onderscheiden als publicist op molengebied. In 1995 kreeg Stichting De Oosthoek in
Noordwolde de handen op elkaar voor de zorg met betrekking tot de korenmolen “De
Windlust” in het rotandorp. In 2000 mocht André Cramer als bestuurslid van De
Fryske Mole met de eer strijken en in 2003 werd molenaar Lourens J. Sierkstra van
de koren- en pelmolen “De Onderneming” uit Witmarsum uitgenodigd om de prijs in
ontvangst te nemen. In verband met haar 35-jarig bestaan werd de Molenstichting
Nijefurd uit Workum in 2008 onderscheiden. Het echtpaar Lia en Rolf van der Mark
kreeg in 2010 de oorkonde met envelop voor hun enorme inzet om “De Rietvink” in
Nijetrijne van de ondergang te redden. Jaap van Driel van de zaagmolen “De Jager”
in Woudsend was een jaar later de gelukkige. Dit jaar kwam Rien van Schaijck uit
Oudega aan de beurt. We spraken in een speciale ontmoeting met hem over zijn
strijd en passie voor de molens in De Lege Midden.
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Stichting De Fryske Mole heeft een nieuwe folder. Donateurs die 25 euro of
meer per jaar overmaken krijgen daarvoor vier keer per jaar ons
molenkwartaalblad De Utskoat.
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Uit ons prentenkabinet
We ontvingen een uitgebreid schrijven van Erwin Esselink voor de
rubriek ‘Uit ons prentenkabinet’. Hij schrijft: “De tweede
molenfoto uit het boerenkwartetspel stond eerder in de Utskoat
en wel in nr. 108 van december 2002. Het is dus de molen van
Poelsma, gelegen tussen Roodhuis en Lutkewierum, en
verdwenen kort na 1950. Dan de ingekleurde tekening met
molen. Het is inderdaad Warns en wel de molen van de

Kampenspolder, die ten noordwesten van het dorp aan de Potsloot stond en in 1940
werd afgebroken. Zie ook het krantenknipsel waarop de tekening gebaseerd lijkt.
Overigens is de toren op de achtergrond niet van Bakhuizen, zoals in de krant
vermeldt, maar van Warns.
De houtzaagmolen op het schilderij van Tamminga is
inderdaad houtzaagmolen De Hoop te Berlikum, die in
1930 voor afbraak werd verkocht.
Tenslotte de zelfzwichter in de buurt van Stiens: dat is de
molen van de Joussenpolder te Cornjum, die eind 1936
werd afgebroken. Het huis achter de molen werd in 1934
gebouwd, waardoor de foto dus vrij precies te dateren
valt: uit de periode 1934-1936. In de Leeuwarder Courant van 1 augustus 1936
verscheen een ingezonden brief, die boeiend en treffend beschrijft hoe de inzender
dacht over de voorgenomen afbraak van de molen. Misschien is het een idee om die
te plaatsen in de Utskoat? “
Uiteraard maken we daar met hartelijke dankzegging graag gebruik van.
Dan kwam er ook nog een schrijven binnen van molenaar Durk Posthumus uit Huins.
Hij schrijft: “Zojuist De Utskoat ontvangen dus direct maar even reageren.
Aangaande De Hiemerter molen dacht ik dit is zo duidelijk dat ik niet hoef te
reageren. De foto van de muonts (kaartspel) is van de poldermolen van F.B.Poelsma
onder Roodhuis – Lutkewierum, database nr. 3875. Er is ook nog een versie van het
kwartet met de malende spinnekop van Romkema te Snikzwaag, datab. nr 2790. De
bovenste foto hierop staat op het kwartetspul.
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De spinnekoppen zijn volgens mij beide van de
molen te Follega, ook gezien de vorm van de
ondertoren. De tekening is volgens mij van de
poldermolen van de Kampenspolder onder Warns,
datab. nr 7938. De molen op blz. 41 is de
poldermolen van de Joussenpolder te Cornjum,
database nr. 4112. Ik heb de database nummers
maar vermeld anders wordt het zo’n lang verhaal.
Tenslotte: het schilderij is denk wel van de
zaagmolen van Berlikum, maar is altijd moeilijk met dit soort afbeeldingen. Hopende
weer een bijdrage te hebben geleverd, met vriendelijke groet, Durk Posthumus.”
Dan voor de verandering eens een foto van een molenaar op een vooralsnog
onbekende molen maar de entourage ademt wel
de sfeer van een niet al te grote Friese
korenmolen. De foto komt uit de collectie van T.
Meesters.
Daaronder een still uit de prachtige film over
Hans Brinker en zijn zilveren schaatsen. Hier is
duidelijk sprake van een noordelijke zelfzwichter
die in de film van 1969 zo prominent in beeld
verschijnt.
We zijn benieuwd naar uw reacties en zeggen de
beide molenkenners dank voor hun interessante
bijdrage.
Aansluitend plaatsen we het artikel over de molen
van Cornjum.
Gerben D. Wijnja
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VERLOREN
Naar aanleiding van de voorgenomen slooping
van den windmolen van den Joussenpolder te
Cornjum schrijft men ons:
Sinds 1819 staat hij er, de trouwe wachter van
onze lage landen, immer zijn plicht vervullende
tot heil van den landman.
Eerst ging alles goed, maar de tijd stond niet
stil. De gestelde eischen werden al hooger en
hooger en de waterrijke en windstille herfst en
winter van het vorige jaar, deed de maat
overloopen. De molen moest weg, zooals alles
en ieder weg gaat, die niet het huidige tempo
kan volgen. En straks valt hij onder de
onverbiddelijke mokerslagen van den tijd.
Reeds voor eenige jaren bezweek het oude
karakteristieke molenaarshuisje en maakte
plaats voor een modern miniatuur-villaboerderijtje. Thans zal ook hij verdwijnen en
met hem tal van oude herinneringen. Nooit weer zullen we den wind door en tegen
zijn machtige wieken hooren fluiten en nooit weer zal hij ons als pleisterplaats
dienen bij onze zwerftochten door de velden.
Als in den herfst de wolken laag over de landen dreven, de wind huilde en de
meeuwen krijschten, kon je zoo mooi achter zijn veiligen rug staan, droog en
behaaglijk in de luwte met de handen diep in de jaszakken, de kraag op en de pijp in
den mond. De molen vertelde dan van strooptochten in vroegere jaren, van herfst en
winter, van maanverlichte voorjaarsnachten, als de kieviten hun vrijages hielden,
van bladstille zomeravonden, van wulpenroep en wiekgesuis.
En minuten kon je staan luisteren in stille overpeinzing. Beelden doemden op en
namen kwamen in de gedachten, namen van vrienden, namen van concurrenten
eierzoekers en jagers, namen die met ruwe meskerven in de binten zijn gesneden en
waarvan de dragers soms reeds lang op het stille dorpskerkhof rusten...
Straks zal hij verdwijnen, voor altijd verdwijnen en een puf-puf motor, schepping der
moderne techniek, zal zijn werk overnemen. We zullen een benzine- en olielucht in
den neus krijgen en onwennig zullen we staan, waar eens hij stond, beseffende, dat
met hem iets is verloren gegaan, dat niemand kan teruggeven, ondanks een weinig
betere bemaling onzer landerijen en een misschien iets vroegere ontwaking onzer
velden.
Oude, trouwe molen, je vergeten doen we nooit!
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Nogmaals de boeremuonts van Franeker
Hierbij een aanvulling op de informatie over de boeremuonts van Franeker. Dit n.a.v.
De Utskoat nr. 168. De foto op pag. 34 is ook voor mij een geheel onbekende foto.
Ook in het molenboek van Franeker van Tj. Severein (2010) staat er geen foto van
die molen afgebeeld. Wel heeft hij dankbaar gebruik gemaakt van de inventaris van
A. ten Bruggencate. (archivaris/ bestuurslid DHM) en ook van de enquête van
januari 1943.
Deze enquête is in opdracht van het voormalige Ministerie van O(nderwijs), K(unst)
en W(etenschap) uitgevoerd.
Na de 2e Wereldoorlog is deze enquête overgedragen aan de Ver. De Hollandsche
Molen (A’dam). Nu in beheer bij de Stichting Molen Documentatie. Ook de inventaris
van Ten Bruggencate is daar te vinden. Die kun je ook online raadplegen op
allemolens.nl.
Maar nu de aanvulling op de molen onder Franeker. Die stond 1,8 km W.Z.W. van de
huidige Martinikerk ( nu de PKN- kerk, v.h. N.H.-kerk) aan de Harlinger Trekvaart
Noordzijde, nu Van Harinxmakanaal, ten zuiden van de weg Franeker – Harlingen.
Op de allereerste kadasterkaart van 1832 staat hij vermeld: Franeker, sectie D (Kie),
onder perceel nr. 151. Eigenaar Wed. Jakob Johan van Lankum, landbouwer te
Franeker. Zijn voorganger stond er toen al.
Volgens de oorlogsinventaris is de molen in ca. 1850 gebouwd en volgens de heer
Severein in 1949 gesloopt, maar hij was al in 1943 in zeer vervallen staat. Bij de
molen stond al een windmotor, die zijn taak inmiddels had overgenomen. Toen was
P. Tiemersma (Westvliet 34) uit Franeker eigenaar. Wanneer de windmotor gebouwd
en gesloopt is en van welk fabricaat hij was, is mij onbekend. De vijzel had een
diameter van 90 cm. en had een water-verzet van 0,80 m3. Hij bemaalde 150
pondemaat land (1 pondemaat = 0.45 ha.) Het gevlucht van de molen was maar
11.50 meter en was oud-Hollands opgehekt. Het was maar een kleine boeremuonts,
zoals de foto laat zien was. In het verleden kwamen zulke kleine molens niet veel
voor. Hij had in het laatst wel last van windbelemmering, zoals de foto ook laat zien.
Dat wordt steeds meer een probleem voor ons huidige molenbestand, terwijl er
gelukkig wel steeds meer molens weer gaan draaien. Oplettendheid m.b.t. de
molenbiotoop is in deze gewenst.
Voorjaar 2018
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