
9

In Mijn molenuitzicht zullen mensen die op de één of 
andere manier uitzicht hebben op een molen aan het 
woord komen. De familie Leistra uit Hoogkerk/Vierver-
laten heeft uitzicht op De Zuidwendingermolen. Harm 
Leistra vertelt over zijn herinneringen aan deze 
poldermolen.

De vader van Harm Leistra (1963) kocht de boerderij 
naast de molen van de familie Kazemier en Harm werd 
op deze boerderij geboren. “De molen was drie jaar 
voor mijn geboorte voorzien van een elektromotor. In 
principe kon die nog op windkracht draaien, maar dat 
gebeurde in de praktijk niet meer” vertelt de buurman 
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van De Zuidwendinger. Een draaiende molen kan 
Leistra zich van vroeger niet meer herinneren, maar dat 
neemt niet weg dat hij als kind menig uur bij de molen 
heeft doorgebracht. Leistra speelde met zijn familie en 
vriendjes vaak bij de molen en het inmiddels afgebro-
ken molenaarshuis. “We gleden met dakpan en al van 
het dak van het molenhuis af tot er op een gegeven 
moment geen dakpan meer op zat.” Ook de molen zelf 
bood mogelijkheid voor spelen. De lier op de staart 
werd voor het kruien niet meer gebruikt, maar voor 
een ander doeleind was het nog zeer geschikt. “Achter 
de boerderij hadden we een oude kar liggen. Die 
hebben we in het water gegooid en vastgemaakt aan 
de kabel van de kruilier. De één ging in de kar zitten en 
de ander draaide snel aan de lier waardoor je over het 
water in de sloot schoot.” Leistra praat vol enthousi-
asme over die tijd.
De molen ging in de loop der jaren zienderogen 
achteruit totdat op een gegeven moment een ruïne 
overbleef. Het riet werd vervangen door beplating en 
ook de roeden werden in de jaren ’80 verwijderd, 

evenals de restanten van de staart. Toen Harm Leistra 
zijn vrouw leerde kennen en ze na hun trouwen in 
Roden gingen wonen werd de molen grondig gerestau-
reerd en op windkracht weer maalvaardig gemaakt. 
“Mijn ouders wilden eigenlijk wel van de boerderij af 
en zo kwam ik in 1993 weer terug op de boerderij.” 
Inmiddels stond er in plaats van een bouwval een 
prachtig gerestaureerde molen op steenworp afstand 
van de boerderij. De veehouderij van de Leistra’s werd 
nog enige tijd voortgezet, maar tegenwoordig is het 
een woonboerderij voor de familie Leistra en verdient 
Harm de kost als vrachtwagenchauffeur. De molen 
speelt echter nog steeds een rol in zijn dagelijks leven. 
Hij houdt voor het Waterschap Noorderzijlvest het 
gemaal in de molen in de gaten en zorgt voor smering 
en het schoonhouden van het krooshek. Het vrijwillig 
molenaarschap laat hij echter aan Jeffrey Cusiël over. 
“Als je aan het water woont hoef je ook niet perse te 
gaan vissen.” grapt Harm met een kwinkslag. “Maar ik 
vind de molen prachtig hoor, zeker als die op wind-
kracht draait!”

Openingstijden:
vrijdag en zaterdag 13:30 - 17:30

Naar windmolen

te Feerwerd voor:
tarwemeel
tarwebloem
rijst
gort
pannenkoekmeel
gemengd graan

en andere molenproducten
(ook voor zelfbakkers/-sters)

speltmeel, speltpannenkoekmeel,
speltbroodmix
oergraan: Oberkulmer Rotkorn
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