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VAN DE REDAKTIETAFEL
Het dikke december-nummer dat thans voor U ligt is iets anders van
opzet dan U van ons gewend bent. In het hart van dit blad is namelijk een aantal bladzijden aan één speeiaal onderwerp gewijd. Deze
kunnen eenvoudig uit de nietjes gehaald worden en eventueel als
apart boekje bewaard worden.
Als uitgangspunt voor deze special is gekozen voor de interview-opzet.
Deze wijze van informatievergaren houdt echter duideliik een begrenzing in van tijd. Naast het gegeven dat het aantal oud-molenaars sterk
terugloopt, kunnen we door die tijdsbegrenzing tot circa 1900 terug
gaan in de historie. Spijtig is het dat er juist op dit gebied té weinig
wordt ondernomen; archieven blijven er wel maar de menselijke informatiebron is helaas zeer beperkt. Nu het nog kan zou ik U dan ook
willen vragen deze bron niet onbenut te laten. ItDe ritskoatrrzal voor
eventuele publicatie daarvan gaarne ruimte beschikbaar stellen.
Indien U met plannen in die richting rondloopt, dan verneem ik dat
graag intijds. Het ligt echter rriet in de bedoeling om elk kwartaal
met zorn special te komen. De voorbereiding is vrij langdurig en
bovendien moet een en ander in vrije tijd tot stand worden gebracht.
We vragen dan ook begrip voor een nummer dat wel eens wat dunner
is, ook in financieel opzicht.
Tevens heb ik de uitgevers van dit blad, De Fryske Mole en het Gild
Fryske Mounders, een plan voorgelegd om tot verbreding van
Itde ritskoatrrte komen. Het welslagen daarvan zal niet alleen aan
beide moleninstellingen liggen, doch veeleer gezocht moeten worden
bij de medewerking en het enthousiasme elders in de provincie.
T.z.t. zult U hierover nader geihformeerd worden.
Tot slot maak ik van de gelegenheid gebruik om U, mede namens
redaktie, stichting en vereniging, het allerbeste te wensen voor 1984.
Gerben D. Wijnja"

MEDEDELINCEN VAN }{ET BESTUUR

2. INGEKOMEN STUKKEN:
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze algemene ledenvergadering
bii de secretaris binnengekomen.
S.VERSLAG VORIGB VERGADERING

Gild Fryske Mounders
(tildvak juli 1983 t/m december 1983)
Hierbii het examenrooster voor het tijdvak juli 1983 - december 1983.
Doordat de samenstelling van de examencommissie nog niet bekend
was, hebben we dit rooster niet meer in trde ítskoat" van september
kunnen plaatsen.
. Zaterdag 22 oktober 1983:
Plaats: koren- en pelmolen t'De Ondernemingrr te Witr:arsum
EXAMENROOSTER

09.00-10.20

uur: J.J.

Cnossen

uit

Koudum

Examencommissie:

E:fTierEsïià;-ïAermee ster ;
K. Faber, vast lid voor Stichting De Frysi<e Mole;
D. Posthumus, vast lid voor het Gild Fryske Mounders.
Aldus vastgesteld door het bestuur.
Joure, 15 september 1983
Secretaris, Mevr. P.C. de Jong-Dijkstra.
VERSLAG van de Algemene Najaarsvergadering voor de leden van het
Gild Fryske Mounders, gehouden op vriidagavond 4 november 1983
in gebouw rrDe Lantearne" (bijgebouw der Ned. Herv. Kerk) te Akkru m.
OPENING:

De-voorzilter heet iedereen van harte welkom, en wel in het bijzonder
de heer A.R.J. Zantman uit Groningen van de firma Van der Heide
te Kollum.
Zoals U in De Utskoat nr. 31 heeft kunnen lezen was het een voorlopige agenda. Hier volgt de definitieve:
r. Opening; 2. Ingekomen stukken; 3. Verslag vorige vergadering;
4. Mededelingen van de voorzitter; 5. Uitreiken Certificaten;
6. Rondvraag:' 7. Sluiting; Koffiepauze; LEZING.
Bericht van verhindering is binnengekomen van de heren:
A. Zandstra te Middelburg, L.J. Sierkstra te Witmarsum,
D.J.M. de Boer te Kerkrade en G.D. Wijnja te Sint Johannesga.

:

Het verslag van de voorjaarsvergadering d.d. 25 maart 1983 heeft
men in De Utskoat nr. 30 van juni 1983 blz. 3 tlm 7 kunnen lezen.
De voorzitter vraagt, of er iemand is, die iets op of aan te merken
heeft op het verslag. Dit is niet het geval!
4.MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER:

a. Handboekje

GFM. Er bestaat een plan om een handboekje van het
Gild Fryske Mounders te maken, maar het is helaas nog niet klaar.
b.'Iweede bundel I'Werken met windmolensrr. Het lag in de bedoeling, dat deze bundel eind 1983 zot; uitkomeo, maar het wordt
later en we hopen nu het volgend halfjaar.
c. Nieuw vouwblad GFM. WeI is er een nieuw vouwblad van het Gild
Fryske Mounders samengesteld, waarin zoveel mogelijk van onze
vereniging vermeld staat.
Het is de bedoeling, dat een ieder, die er prijs op stelt, wat
exemplaren mee naar huis kan nemen voor de desbetreffende
molens . In de PAU ZE kunnen ze bii de bestuurstafel gehaald

d.

worden.

Mouwembleem GFM. De heer Th. de Vries uit Hardegarijp kwam
met het voorstel om een mouwembleem van ons verenigings -vignet

te laten maken. De vergadering is niet zo enthousiast over dit
voorstel.

e. Stiehting Fryske Mole en Gild Fryske Mounders.
Er is een brief uitgegaan naar Stichting De Fryske Mole,

d. d.
3 mei 1983, waarin een voorstel om twee leden van het GFM in
het bestuur van de Stiehting De Fryske MoIe te benoemen door
het bestuur van het GFM en een voorstel tot wijziging Statuten
van Stichting De Fryske Mole.
Verder een brief d.d. 27 mei 1983 aan Stichting De Fryske Mole,
waarin de heer H . J . C . van der Woude uit IJlst zich. niet herkiesbaar stelt in het bestuur van Stichting De Fryske MoIe, omdat
deze de handen meer vrij wil hebben voor ander werk op het

gebied van het molenbehoud.
K. Lenstra uit Drachten is bereid gevonden om de plaats
van de heer Van der Woude in het Stiehtingsbestuur in te nemen
en de benoeming is ingegaan op 30 mei 1983.
Het bestuur is btij, dat de heer Lenstra deze taak op zich wilde
De heer

nemen.

Er is een brief van Stichting De Fryske MoIe binnengekom€r, d.d.
26 juli 1983, waarin accoord wordt gegaan met het benoemen van
twee bestuursleden door het GFM.
Het Algemeen Bestuur van Stiehting De Fryske Mole moet te zijner
tijd uitmaken of beide in het Dagelijks Bestuur van Stichting De
Fryske Molen komen het bestuur van het Gild Fryske Mounders
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De heer Oldenburger wenste hen van harte geluk met het behaalde

wil dat, offi deze bestuursleden eventueel te beltrsten met
materieelsaan gele genheden .
N.B. Het bestuur van het GFM meent, dat de vrijwillige molenaars, €o dus ook de leden van het GFM een niet onaanzienlijke
bijdrage kunnen leveren tot de instandhouding van de molens,
maar dat , zeker nu het molenbehoud het meer zal moeten hebben

succes

AlIe

was.

richting gedraaid worden en dan schijnt het over te zijn.
De heer P. Timmermans uit Heerenveen zou het zinvol vinden, als
er een lijst van molens gemaakt werd, waarop vermeld staat, welke
mogelijkheden er op de verschillende molens zijn.
En dat deze lijst in De Utskoat geplaatst werd.
De heer R. Lenstra uit Wolvega vraagt nog, of er mogelijkheden ziin

voor het tanen van zeilen.
Er schijnen verschillende manieren te zijn om de zeilen te behandelen. Over het tanen van zeilen kan men eventueel volgend voorjaar
contact opnemen met de heer J. Coppens te Broek.
De heer P. Bouma uit Makkinga brengt naar voren, dat de korenmolen trDe Weyert" te Makkinga gerestaureerd wordt. Over een klein
jaar hoopt deze restauratie zijn beslag te krijgen.
De heer Bouma heeft stickers en oude ansichten van de molen I'De
Weyertrr bij zich en in de pauze is er gelegenheid om hiervan iets te
kopen.

in de PAL;'ZE de nieuwe Lidmaatschapsbewijzen voor
het jaar 1984 bij de bestuurstafel halen.
T.SLUITING:
De voorzitter sluit nu het officiële gedeelte van de ledenvergadering
en kondigt de KOFFIEPAUZE aan.
De PAUZE is ook een zinvol onderdeel van de ledenvergadering; er
wordt druk van gedachten gewisseld onder het genot van een kopje
koffie met een koek.
Na de KOFFIEPAUZE heeft de heer A.R.J. Zantman uit Groningen
van de firma Van der Heide uit Kollum - totale preventie - een interessante lezing gehouden over bliksembeveiliging, en dan ook met
betrekking tot onze molens.
Deze lezing was zeker de moeite waard en leerzaam!
Onze voorzitter bedankte de heer Zantman héél hartelijk voor zijn
komst naar onze vergadering en voor de interessante lezing en
Ook kan men

UITRE.IKEN. QERTI FLCATEN.

, 9 april en 16 april 1983 en
er examens voor gezel-molenaar

Op zaterdagen 2 april

geweest op de Koren- en pelmolen ttDe Hooptt te
Holwerd en op de Koren- en pelmolen t'De Hoopt'

mochten ontvangen !

aanwezig.

De heer R. Lenstra uit Wolvega brengt in het midden, wanneer er
rs avonds met de molen
"Windlust[ gedraaid wordt, hebben de buren
last van de roeden in de T.V. Deze moeilijkheden schiinen wel opgelost te kunnen worden. De t.V. antenne moet in een bepaalde

Provinciehuis te Leeuwarden.
Zulke bijeenkomsten zijn erg belangrijk !
f . Tijdstip aanvang opleiding aanmeldingsformulier.
Het bestuur wil nog eens de aandacht vestig€o, vo«rral van leermeesters en leerlingen, op wat staat in het eerste tid van artikel
2 van het Huishoudelijk Reglement over de toelating tot de kategorie leerlingmolenaar. Dit kan uitsluitend gebeuren met het invullen en ondertekenen van het aanmetdingsformulier, welk formulier daarna terstond naar het secretariaat van de vereniging
moet worden gestuurd. AIs aan die voorwaarden wordt voldaan,
getdt de datum waarop het formulier werd ondertekend als begindatum van de opleiding.
Men kan hierover nog meer lezen in De Utskoat nr. 29 van maart
1983, op bladzij 1-0.
g. Aanvraagformulier toelating van gezel-molenaar tot molenaar is
nog niet klaar.
Om dit formulier samen te stellen is nog niet zo eenvoudig.
h. Korenmolen ttDe Hooptt te Stiens is als lesmolen aangebodeil,
helaas hebben we geen leermeester.
i. Plaatsen silo bij korenmolen "DettHoop t' te Holwerd. Van de molenaars van korenmolen ttDe Hoop te llolwerd hoorden we , dat er
plannen bestaan om een silo bij de boerderii vlakbij de molen te
plaatsen.
Er is een brief uitgegaan d.d. 3 nov. 1983 naar het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westdongeradeel
te Ternaard, waarin we bezwaar maken tegen het plaatsen van
een silo nabij koren- en pelmolen "De Hoop " te Holwerd .

te Suarneer.
Er waren in totaal vijf geslaagde leden , t . w, :
de heren F. Hoogteyling te Dokkum, E. Dam te
Dokkum, B . van der Sluis te Metslawier ,
A. Wever te Makkinga en J. J. Cnossen te Koudum
tlie uit handen van de heer Oldenburger hun welverdiende certificaat

ter vergadering

:

We zullen het zonder de heer Zandstra moeten doen, volgens zijn
eigen zeggen r?bekend van de rondvraag bij de algemene ledenvergaderingentl aldus de voorzitter. De heer Zandstra kon helaas niet
ter vergadering aanwezig zijn, maar hij kan zijn Friese molenvrienden en Friese molens niet vergeten! Eind vorig jaar verhuisde de
fam. Zandstra van Langezwaag naar Middelburg!

Op dinsdagavond 31 mei 1983 zijn de molenaars bijeen geweest,
die werk zaam zijn op molens van Stichting De Fryske Mole in het

22 oktober 1983 zijn

geslaagde leden waren

6. RONDVRAAG

van particulier initiatief , onze mogelijkheden door Stichting
Fryske Mole beter kunnen worden benut dan tot nu toe het geval

5.

!

viif

,

bood hem een boekenbon aan.
De voorzitter sloot daarna de algemene ledenvergadering, bedankte
een ieder voor zijn aanwezigheid en wenste iedereen wel thuis!
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finurATrES LEDENLtJsT cl LD FRYSKE MOUNDERS
Nieuwe gewone leden:

G 135 L E. Duurk€h,
Nieuwe buitengewone leden

BG

,

4,

Halbertsmastraat

d.d.

31

aug.

9145 SB

Ternaard,

1983.

:

034 H.J. Zwart

,

,

Weardebuorsterwei

16

geest

L983.

,

d. d . 23

juni

9295

LC Wester-

Nieuwe Donateurs:

D 040

A.

M. van Dop

,

Sweelinckstr . 28, 267L TR Naaldwijk,
d.

4PRESWIJZIGINQEN.:

BG 029 H. Röben
G 024 G Tj. van der Kamp
G 066 G W.R. Dijkstra
G 022 M L.J. Sierkstra

d.

3

nov.

1983

"

, Entenweg 5A,7642 NB Wierden (Ov.).
, Alddyk 10, 8629 PB Scharnegoutum.
, De Stringen 34, 9074 BD Hallum (Fr.).
, Molenweg 43, 8748 CN Witmarsum.

BENOEMEN BESTUURSLEDEN STICHTING DE FRYSKE MOLE

Dat vrijwillige molenaars, en dus ook de leden van onze vereniging,
een niet onaanzienlijke bijdrage kunnen leveren tot de instandhouding
van molens, zal ieder die is betrokken bij het molenbehoud wel willen
beamen. Naar de mening van het bestuur echter zouden deze mogelijkheden, zeker nu het molenbehoud het steeds meer zal moeten hebben
van particulier initiatief , door Stichting De Fryske Mole beter kunnen
worden benut, en dit punt werd dan ook bij verschillende gelegenheden van de kant van ons bestuur met nadruk naar voren gebracht
bij de stichting.
In dit verband werd bovendien per brief van 3 mei l'983, gericht aan
het algemeen bestuur van Stichting De Fryske Mole, in overweging
gegevèn het bestuur van de stichting verder te versterken met talent
uiiAe kring van de vrijwillige molenaars door onze vereniging niet
één, maar twee leden van het stichtingsbestuur te laten benoemen,
onder voorwaarde echter dat deze twee personen gewone leden van
het Gild Fryske Mounders zouden moeten zijn, behorend tot de categorie molenaar of gezel-molenaar.
Verder wordt in de brief gesteld dat het naar de mening van het bestuur aanbeveling verdient deze twee personen op te nemen in het
dagelijks bestuur van de stichting, welk bestuur ingevolge de statuteri van de stichting, behalve voorzitter, secretaris en penningmeester,
nog tenminste twee leden - ook door het bestuur van de stichting uit
zijn midden aan te wijzen - moet tellen.
Tot genoegen van ons bestuur werd met brief van 26 juli 1983 van
Stichling óe Fryske Mole gericht aan ons bestuur, onder meer medegedeeld-dat het dageliiks Éestuur van de stichting er graag mee accoord
[aat om het Gild Fryske Mounders tivee leden van het algemeen be-

stuur te laten benoemen, en dat de procedure voor een wijziging
van de statuten, waarbij ook dit punt aan de orde komt, reeds in
gang is gezet.
Of die twee door ons bestuur te benoemen bestuursleden inderdaad
zullen worden aangewezen in het dagelijks bestuur van de stichting,
en of zij, zoals ons bestuur ook nog in overweging heeft gegeven,
zullen worden belast met materieelsaangelegenheden, hangt af van wat
het algemeen bestuur van de stichting hierover te ziiner tijd zal besluiten.
Omdat voor het door onze vereniging benoemde lid van het stichtingsbestuur, de heer H.J.C. van der Woude te IJlst, de statutair vastgestelde zittingstermijn van vier iaren was verstreken, en deze zich niet
herbenoembaar wilde stellen om de handen meer vrij te hebben voor
ander werk op het gebied van molenbehoud, diende een vervanger te
worden gevonden.
Ons bestuur vond de heer K. Lenstra te Drachten bereid zitting te
nemen in het stichtingsbestuur, en in de bestuursvergadering, die
op 19 mei van dit jaar werd gehouden te Drachten, werd met algemene
stemmen zijn benoeming, ingaande 30 mei 1983, bekrachtigd. Zoals bekend behoort de heer Lenstra tot de categorie molenaar, is lid van het
bestuur van onze vereniging, en is als vriiwillig molenaar actief op
korenmolen Windlust te Wolvega.
Nieuw voorlichtin gsmateriaal
Onlangs kwam een vouwblad beschikbaar met een (zakelijke) uiteenzetting over de doelstellingen en de werkwijze van het Gild Fryske
Mounders. Het formaat is 99 x 200 millimeter, ontstaan door het in
drieën vouwen en schoonsnijden van een vel stevig, lichtgeel gekleurd
papier formaat A'4 (210x29? mm).
Van de zes bladzijden die op die manier werden verkregen, is één het
titelblad met het verenigingsembleem en de woorden Werken met windmolens, de andere vijf paginats bevatten uitsluitend tekst, voorlichtend
en wervend.
Leden van de vereniging, die een aantal exemplaren van dit vouwblad
wensen te ontvangen om uit te reiken aan bezoekers van hun molen,
of om te benutten om op andere manieren propaganda te maken voor
de vereniging - leden werven! - worden uitgenodigd zich in verbinding
te stellen met het secretariaat van de vereniging, per adres
mevr. P.C. de Jong-Dijkstra, Harddraversweg 31, Joure, tel.05138-3470.
Koren- en pelmolen ?rDe Hooprr te Holwerd
Onlangs kwam ons bestuur ter ore dat bii burgemeester en wethouders
van Westdongeradeel een bouwvergunning zou ziin aangevraagd voor
het plaatsen van een 7,11 meter hoge silo op ongeveer acht meter afstand in zuid-zuid-oostelijke richting van de molen.
Hoewel mag worden verwacht dat een object van die vorm en afmeting
op die plaats de windvang van de molen niet ernstig zal belemmeren,
ervan uitgaande dat zowel de nokhoogte van de bestaande bebouwing
nabij de molen, als de hoogte van de stelling zes en half tot zeven
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meter bedragen, vervulde toch dit bericht het bestuur, en vanzelfs-prekeld ook de groep vrijwillige molenaars van Holwerd, met zorg.
Van welke ontwikkelingen is het plaatsen van dit nog niet zo grotJ
object het begin? Er zijn immers wel veel grotere silots te vinden in
het Friese landschap!
Met het oog hierop meende het bestuur dat het oprichten van dergeliike objecten in de onmiddellijke omgeving van de molen alleen toegestaan zou moeten worden mits daarbij uitdrukkelijk voorwaarden worden gesteld die verslechtering van de windvang van de molen uitsluiten, en het leek in het onderhavige geval niet onredelijk wanneer de
hoogte zou worden beperkt tot de nokhoogte van de bestaande gebouwen nabij de molen.
Op grond van het voorgaande heeft het bestuur zich per brief van
3 november 1983 gewend tot het college van burgemeester en wethouders van Westdongeradeel om formeel bezwaar aan te tekenen, met
redenen omkleed, tegen het afgeven van een bouwvergunning indien
eerderbedoelde voorwaarden daarbij niet zouden worden gesteld. In
de brief wordt er op gewezen dat het esthetisch aspect van de kwestie
door het bestuur welbewust niet ter tafel wordt gebracht omdat het
streven van de vereniging op de eerste plaats is gericht op het in
productie brengen - en houden - van in goede staat verkerende

windmolens.
Omdat het gemeentebestuur van Westdongeradeel in de afgelopen jaren
op vele manieren heeft laten zien het molenbehoud in het algemeen, en
in het bijzonder het instandhouden van De Hoop heel ernstig te nemen,
vertrouwt het bestuur erop dat bij het afwegen van wat goed is voor
de molen, tegen de belangen van het bij de molen gevestigde bedrijf,
een oplossing zal worden gevonden waarbij ook de goede windvang
voor De Hoop zal ziin gewaarborgd voor de toekomst.
***

{<{<*

liet die op maat zagen in
Steenwijk en van het overschietende hout werden de duigen gezaagd.
Van der Wal besteedde er heelwat ur:en aan. Toen de skroef klaar was
zou een zware rupskraan van loonbedrijf Houtsma, IVlenaldum, het
gevaarte op zijn plaats brengen. De kraan zou een omweg moeten
maken over het naastgelegen land van de heer T. Feenstra en daarin
stond een gewas aardappelen. Die moesten er eerst uit. Daarna kregen
we alle medewerking en op de laatste dag van oktober zweefde de grote
skroef door de lucht in de banden van de kraan. De lengte is 8à meter,
de middellijn 162* centimeter en het gewicht zorn 5 ton.
Toen het gevaarte in de betonnen vijzelbak neergelaten zou worden
bleek er enige speling in de maten te zijn en moest de vijzel iets bijgezaagd worden, omdat de wanden van de betonnen vijzelbak aan de
bovenzijde iets naar elkaar toeliepen.
Na dit enkele uren vergende oponthoud gleed de skroef soepel op zijn
plaats en kon het afwerken beginnen. De Phenix kan spoedig het water
opjagen en weer nuttig zijn voor het'rlessen" van de vrijwillige molenaars.
Wij ontvingen een afschrift van de brief die de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg te Zeist stuurde naar Burgemeester en Wethouders
van Hennaarderadeel inzake verwijdering van kap, wiekenkruis en
staartwerk van de Rispensermolen bij Hidaard.
Daarvoor was niet de vereiste toestemming verleend. Wij ziin benieuwd
De Fryske Mole kocht een zware boomstam,

naar het verweer van het gemeentebestuur.

t*t

friesland

NIEUWS VAN
redt

STICHTING DE FRYSKE MOLE
door A. Bokma

0nze

molens

Aktualiteiten Stichting De Fryske Nlole.
Eindelijk was het dan zover. De nieuwe houten vlizel, op ztn Fries:
skroef, zou in de poldermolen De Phenix bij Marrunr geplaatst worden.
Vorige winter had B. van der Wal, wonende te Ferwerd en op jaarkontrakt in het kader van Het Integraal Structuurplan Noorden des Lands,
I.S.P., voor De Fryske Mole werkzaam, dit ambachtelijk pronkstukje gemaakt. De Monumentenwacht Friesland, waar De Fryske Mole voor het
dagelijks onderhoud van zijn molenbezit nauw mee samengewerkt, bood
gastvrijheid en hulp in haar werkplaats in de boerderij It F'jouwerhfis

bij Menaldum.

Molert le Marntm krceg nieu\ve scltroeÍ.
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De gemeenteraad van Hemelumer Oldeferd ging akkoord met de overname van het casco van de spinnekopmolen, eigendom van De Fryske
Mole en staande bij Bouwbedrijf Van Zuiden te Tjerkwerd. Deze molen
kan een bestemming krijgen als wip-korenmolen te Koudum zoals daar
vroeger ook stond. De lagere technische school zorgt mede voor de
afbouw in het kader van een leerlingenproject. Maar eerst moet De
Fryske iJlole nog procedure kwesties regelen met de Rijksdienst voor
de ivlonumentenzorg.
De Fryske Mole werd verrijkt met de nieuwe watermolen bij Mildam.
Hoewel de molen nog niet definitief is opgeleverd vond de overdracht
door de ruilverkavelingscommissie reeds plaats. De voorzitter daarvan,
de heer T. Huisman zette zich enthousiast in voor deze rehabilitatie
van de vroegere op deze mooie plaats aan de Tjonger staande monniks-

ANNE BOKMA WAS EVEN WEER MOLENAAR
FRYSKE MOLE EN MILDAM MOLEN RIJKER

molen.

Wij verheugen ons in de aanpak van de herbouw van Frieslands g?ootste
houtzaag- en graanmaal molen De Zwaluw te Birdaard. De Fryske Mole
heeft daarmee vanaf direct na de fatale brand in L972 veel bemoeienissen gehad

A.

HERBOUW trDE ZWALUWtr

Bokma.

!N HET KADER REHAB]LITATIE BIRDAARD

Eindeliik, eindelijk kwam dan het goede nieuws uit Birdaard: de koren-,
pel- en houtzaagmolen ttDe Zwaluwr? zal worden herbouwd. Birdaard
bezit sinds kort een beschermd dorpsgezich en in het kader van die,
rehabilitatie kwam er geld beschikbaar. Wel zal de gemeente Ferwerderadeel zelf als eigenaresse een bedrag van zo'n f. 170.000,-- bijdragen. De totale kosten worden geschat op een half miljoen gulden.
In het voorjaar van 1984 zal de bouwploeg van de Sociale Werkplaats
Oostergo te Dokkum van start gaan met het herstel van de houtzagerij.
Zo hoopt men in fasen verder te werken zodat omstreeks 1986 de molen
in oude glorie herrezen zal zijn. Uiteraard zal het specifieke molenmakerswerk door een molenmaker uitgevoerd worden.
11 november was het preeies 11 iaar geleden dat de kapitale bovenkruier in vlammen opging. De toenmalige eigenaresse heeft echter
slecht mee willen werken aan herstel. Pas in 1981 kon de gemeente
de molenrestanten in eigendom verkrijgen. Sindsdien is er voortdurend
gepoogd om herbouwplannen te verwezenlijken. Dat is dan nu werketijkheid geworden.
Wij juichen dat uiteraard toe en hopen U in dit blad op de hoogte te
blijven houden.
G.D.W.

(foto G.D. Wiinja)
,rHjoed binne wy eigner wurden fan de 33-ste mole. Dat betsjut foar
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wat mear noed foar stean moatte!rr
oàze woo"den sprak Anne Bokma in het dorpscafé te Mildam, nadat
hijenigetijddaarvoorinhetlandvanveehouderJanKleefstrade
tïa gelicht van het schitterend en nieuwge!-9u.y-de-potdermolenhandeling had
"d"g
ian deïjonger. Met het verrichten van die officiële
tje
verin
eigendom
echt
nu
dan
windmolen
B3-ste
ijà f"V"t" Iviole"haar
1869 gebouwde molentje
kregeí. De staat van het oorspronkelijk in gegaan'
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ling Midden-ïjotg",
g"*"g"ld. Bàuw-?b uit Workum werd belast met het uitvoerende
"rr""l
werk"terríijl de heer Heijdra van de Monumentenzorg het toezicht
nilÀp haa. Op 21 oktoblr j.1. was het dus zover dat de overdracht
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plaats kon vinden. De bouwkosten bedroegen ongeveer f. 220.000,-(in 1969 werden die geraamd op ongeveer f. 9.700,--).
Tot slot enkele gegevens: vlucht: 9.70 m. , schroefdiameter 0.70 m. ,
opvoerhoogte : 0. 90 m., overbrenging bovenwiel-schroef L : 2, te bemalen
gebied: 15 à 20 ha., molenaars: de heren Piet Oosterhof te Heerenveen en Jan Kleefstra te Mildam.

MOLENEXCURSIE DOOR FRIESLAND

c.D.w.

REKTIFIKATIE

In het draaiurenoverzicht dat wij in nummer 30 publiceerden, is een
storende fout geslopen waarop de heer D. Posthumus uit Huins ons

attent maakte. Het aantal draaiuren van de rtHuinsermolentr en molen
rrMeerswalrr te Lollum is daarbij verwisseld, waarvoor onze excuses.
De nog volop in bedrijf zijnde poldermolen-zelfzwichter te Huins komt
dus de eer toe het aantal van 532 achter haar naam gepubliceerd te
krijgen, terwijl molen rtMeerswalrr met een totaal van 289 - waarvan
184 belast - zich toch ook prima van haar taak heeft gekweten.
IN ANTWOORD OP VRAGEN
Het artikel over de zelfzwichting in Friesland werd besloten met een
aantal noten waaronder twee als vraag aan de ter zake deskundige
lezers. We ontvingen daarop één reaktie en wel van vrijwillig molenaar
en beroeps-molenmaker dhr. D. Posthumus uit I-Iuins.
Hij veronderstelt dat het korenmolen "De Oosterrt moet zijn geweest
die al rond 1895 met zelfzwichtende wieken werkte. Op oude ansichten
is namelijk te zien dat deze korenmolen, en daar gaat het hier om,
voor de eeuwwisseling hiermee is uitgerust terwijl de andere korenen pelmolen - van de Gebr. Van Rozendal - pas na de eeuwwisseling
zeilen voor kleppen heeft verwisseld.
Voorts wist Posthumus antwoord te geven op t'de nieuwste methode van
afleiderrrwaarover Knol in 1902 in het vakblad "de Molenaarrr - dat thans
nog bestaat en door menig vrijwillig molenaar wordt gelezen - schreef.
Het betreft hier een sleepkontakt dat in verbinding staat met een
metalen ring rond de koningsspil met over de vloer een koperen draad
naar een achtkantstijl. Vandaar wordt de koperleiding naar beneden
gebracht om vervolgens diep in de grond te eindigen. Wie hier meer
over wil lezen doet er goed aan nr. I van dit blad, van december 19??,
erop na te slaan. In het artikel rrbliksembeveiligingssystemen (3)r' doet
Jan Wierstra een en ander uit de doeken. Een tekening van G. v.d.
Beek verduidelijkt daar het geschreven woord.
Tot slot zijn wij zo vrij te veronderstellen dat dit systeem wel geen
al te grote opmars zal hebben beleefd, vergeleken bij de zelfzwichting.
Ziin er lezers onder ons die dit kunnen bevestigen, of die hierover
literatuur of i.d. hebben? De redaktie houdt zich ten zeerste aanbevolen voor reakties.

dit kopje dat stichting Í'De Fryske
is om een molenexcursie te organiseren.
Dit is helaas nog niet zo, omdat er in het verleden te weinig belangstelling voor bestond. Dat dit bij andere verenigingen anders ligt
blijkt meermalen. Zo beleefden de rrVrienden van de Groninger Molenstr
op zaterdag 1 oktober j.l. hun tiende excursie die zii per boot door
het Friese waterland maakten. Er werd gestart bii ttDe Groene Molentr
in Joure waarna men langs de draaiende ItSweachmer Molefr van Langweer naar Sloten ging. I)aar rnaalde de in 1755 gebouwde korenmolen
terwijl de bewoners in het stadje in oude kledij gehuld waren. Wat een
Wellicht denkt U bij het lezen van

Molerr weer van plan

treffer

was dat!
Vervolgens werden de beide Woudsender molens met een bezoek vereerd. Op ilDe Jagerrt werd lustig gezaagd en daarvan werd volop genoten. De 55 deelnemers kunnen terug-zien op een geslaagde molen-vaarexcursie. Bij het horen van die enthousiaste berichten is het voor ons
vreemd dat er onder de Friese molenliefhebbers onvoldoende belangstelling bestaat.
MOLEN

BIJ "DEKEMA STATE'' TE

KOOP

In ttde Molenaarfr van 19 oktober j.l. (nr. 42) lezen we dat de
eigenaàr, de heer Van Wageningen, van plan is om ziin molen
aan een echte molenliefhebber te verkoperl . De molen stond
oorspronkelijk te Jelsum maar verrees rond 1973 op het landgoed ItDe Dekema Statett.
'rHet grote probleem is nu dat de huidige eigenaar een flinke
restauratie aan het landgoed en de molen zov moeten verrichten.
Aangezien de molen ter plaatse (zie Fries Molenboek blz. L62
nr. 45) nog al slecht te wind staat en er geen watergangen aanwezig zijn, zotJ het beter zijn deze molen uit zijn huidige omgeving te verwijderen. ( . . . . )
Het geld dat de molen dan opbrengt is voor de restauratie van
ttDekr:ma-Statert, aldus de mededeling in ttde Molenaartt.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de eigenaar
G . van Wageningen , Dekemawei 5, 9057 LG Jelsum . Tel . 05109- 1357.
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EEN ZELFZWICHTER

v. het artikel over zelf zwiehting door Gerben D. Wijnja
(zie nr. 30) het volgende. Juist
t.z.v. Leeuwarden stond eens
N . a.

een molen en wel op het grond-

gebied van Huizum ( destijds

. Tussen L877
en 1888 verrees bii de Schrans
de zeskanter met gepotdekselde
romp. Het was vermoedelijk een
hiksteenmolent je dat tras ( een
soort eement ) fijn maalde . Zoals
uit bijgaande foto valr rond de
eeuwwisseling blijkt, had deze
Foto: collectie P. T immermons : H tveen molen ook zelfzwichting .
Tot op heden is niet opgehelderd wanneer dit systeem is aangebracht.
Ook de naam van de eigenaar en het iaar van verdwiinen is nog onbekend. Net buiten het gezichtsveld van de fotograaf, rechts, bevindt
zich de spoorwegovergang van de lijn Leeuwarden-Groningen.
Dick M. Éunskoèke hàeft in het artiket trMolensteden van Leeuwarden"
(in: rt,ce Molenaarrr van 22 december 1982) al eens iets over deze molen
geschreven. Door bemiddeling van Dirk swierstra uit Leeuwarden kon
6ijgaande foto geplaatst worden. Voor aanvullingen houd ik me aanLeeuwarderadeel)

bevolen.
Heerenveen

, nov. 1983.

Popke Timmermans.

STEUN DE WEYERT
gemaakt met het herWeyertf'te Makkinga. De vorige en de
stel vaÀ korenmolen
huidige eigenaresse hebben samen 300.000 gulden op tafel gel.egd,
terwijl het dorp zelf nog zotn ton aan gelden bijeen moet zien te
garen. Daar heeft men echter alle vertrouwen in. U kunt de
ptaatselijke stichting daarbij helpen. Ten behoeve van de verkoopaktie is een setje van 4 oude ansichten van de molen herdrukt.
De kosten bedragen 5 gulden. U kunt de kaarten ook bestellen
door overmaking van f . 6,-- per setje op rekening 3499 59 64L
t.n,v. Stiehting korenmolen de Weyert te Makkinga onder vermelding van ttansichtkaartenr?.
Wij kunnen U de aanschaf ten zeerste aanbevelen.

is er dan een begin
Makkinga Eindelijk ftDe

VERSLAG VAN EEN EXCURSIE

Ten behoeve van de opleiding op Penninga's lr'Iolen was er een excursie georganiseerd naar drie molens in Drenthe en Groningen.
Hier volgt een verslagje.
Het was zaterdag 3 september om 9 uur toen we vertrokken vanaf
huize Dijkstra. Het gezelschap bestond uit:
A. Dijkstra en dochter, A.S. de Jong en vrouw, Dirk Timmermans,
Hanneke Dekker-Hoogeveen, Jelle Bouma en Auke Drost. We zetten
koers richting Norg. We waren om 10.30 uur bij korenmolen rDe lloopt
met Bilau-wieken. De heer Snijders Jr. heeft ons het hele wieksysteem
uit de doeken gedaan. Verdere bijzonderheden van deze molen waren
de regulateur en de zwaar uitgevoerde kap, dit als tegenwicht voor
de zware wiekconstructie. De heer Snijders Jr. vertelde ons onder
meer dat hij meestal vong met de grote kleppen van het Bilau-systeem.
Daarbij moet men er wel om denken dat men meteen de pal indoet als
de molen stilstaat. Anders gaat hij achteruit draaien.
Maar van draaien kon helaas geen sprake zijn, omdat er windkracht
8 stond met rukwinden. Als dank voor de gastvrijheid hebben we in

het dorp een bloemetje gehaald voor hem en zijn vrouw.
Na koffiedrinken in het bos, kwamen we om 12.30 uur aan in
Roderwolde (Dr.). We zouden hier olie- en korenmolen rWoldzigtt
bezoeken. Maar de molenaars zouden net eten, wat wij toen ook maar
gcdaan hebben. De molen was weer open om 13.30 uur. Bij binnenkomst viel ons oog op een zeer fraai werkend model van de molen.
Hoewel het hier ook te hard waaide konden we toch genieten van het
slaan van lijnolie.
Het werk werd aangedreven door een druk-op-de-knop-motor. Hierdoor konden we vuister, slag- en loshei en kollergang toch in werking
zien. Het naslag was niet in bedrijf. Tijdens ons bezoek werd de kollergang uit zijn werk gezet, omdat een van de stenen uit zijn spoor liep.
Op een zolder boven een van de bijgebouwen van de molen was een
permanente tentoonstelling ingericht over granen en hun verwerking.
Een serie schoolplaten maakte deel uit van de expositie. Na het kopen
van boekjes en ansichtkaarten van de molen zijn we op weg gegaan
naar Bourtange, aan de Duitse grens.
De standaardmolen in dit vestingdorpje is een kopie van de molen van
Ter Apel, die helaas in vrij slechte staat verkeert. Na een korte
wandeling over de vestingwallen, wat zeer de moeite waard is, bereikten we de standaardmolen. Tot onze verbazing stond deze te draaien!
De molen stond behoorlijk te raggen en te wippen, wat geen wonder
was met vier halve zeilen en windkraeht 8! De molen heeft een koppel
maalstenen en één pelsteen, wat uniek is voor een standaardmolen.
Voor het pelwerk is het bovenwiel uitgevoerd met een dubbele velg
met kammen. De voorste velg wordt gebruikt als voering van de vang.
De overbrenging van het luiwerk is niet op het bovenwiel, maar op een
apart rondsel op de houten bovenas.
Ondanks de kleine ruimte bovenin zotn standaardmolen, vonden we
dat er toch wel veel bezoekers boven waren.
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de noaige versnaperingen zijn we weer huiswaarts gegaan.

A-rhoehel het een grote afstand was, was het voor zowel de cursisten,

ars ook voor de molenaars interessant.
19 krvrn"r, het zeer aanbevelen om met de eigen cursistenploeg derge-

lijke exsursies te organiseren.

Jelle Bouma en Dirk Timmermans.

NOGMAALS DE DRIE KORENMOLENS IN BAARDERADEEL
M.e! Ssnoegen las

ik het artikel van Wiebe Nijlunsing in nummer 31 en
ar rezqnde bleek het mij mogelijk wat aanvullingen te geven.
Via dq2s weg wil ik dieooliaan de lezers doorleven.aan$Qsnde de korenmolen van Baard is mij bekend, dat deze staat aangegeven op de kaart van Friesland, die in het bekende werk van Dr.

P. Wiq"smlus, ?rChronique ofte Historische geschiedenissev.Vrieslant't,is
oPBgnor"rr. Aangezien dit boek in 1622 werd uitgegeven, moet de molen
v9or die tijd hebben bestaan. De bovenaan bladzijde 4 genoemde
3.t
l,|{K qf§joerds Meester kriigt die aehternaam ten onrechte: hij heette
Durk Sjoerds en was meester-molenaar van beroep. Dit bliikt
9TI
dulclelijk uit een advertentie in de Leeuwarder Courant, waarin hij
met rngang van mei 1?83 de bakkerij te Weidum (verderop in het artikel genssrnfl) te huur aanbiedt.
n!i- Ae korenmolen van Wiel/Beers wordt als verkoopsom (in 1728)
100
^gqu6gulden genoemd, maar dat was 300 goudgulden.
Op 29
jun"i verkoËht Neeltie Daams, weduwe ïur, öo".t. Pijter, hem
Yo9r Qat bedrag (Wumkes, Stads- en Dorpskroniek). De molcn is toen
rnderqaad vrij snel verdwenen, want de onlangs herdruktc "Nieuwe
Cael:t ,4p Frióslant'r (1739) die voortborduurt op de Schotanuskaarten,
vermeldt hem al niet meer.
De gegshis6enis van de molen te Oosterwierum is met ongeveer 100 jaar
te^venlsnggn. In het aan de Groninger universiteit versàhijnende
"uronlekrr, van de gelijknamige stichting binnen het Instituut voor
$escn\sdsnis, komt n.l. een artikel van Ph.H. Beuker voor (nr. 76).
Deze qeeft op pagina 63 aan, dat Oosterwierum sinds 153? een graanmoren had. Overigens vermeldt de genoemde kaart van L622 hem ook.
Tot- zqysp de aanvullingen op het genoemde artikel. Verder stonden
er inQrrglpiemolens in d--eze grieteníj te Wieuwerd (korenmolen, bestontl
nog ir-1 1?3 9), Oosterlittens -l nout zaagmóiEfrTD6-Geregtigheid'i én koren9n Pelro1"r, nt16-g[[[iil-d&e laatste van 1836 tot 1868) èn eldcrs in
ggslelwieru.n (koren- en pelmolen rrDe Goede Verwachting" van 1860
tot 1ei5J.
We zuUsn echter
de verleiding weerstaan daarover verder uit te wijden
en da\ voor later bewaren.
Heere5veen, Roerdomplaan 4
D . M. Bunskoeke.

KORT MOLENNIEUWS
- Mededelingen voor deze rubriek gelieve men te zenden oon de redoktie.
Bolsward Het waterschap Marnelàn heeft enige tijd geleden met
meerderheid van stemmen gekozen voor een f . 65.000,-- kostende
revisie van de bestaande bemalingsinstallatie in de windwatermolen
ttlonjétt.

Eerder had men'pogingen ondernomen om deze fotogenieke poldermolen voor de symbolische som van één gulden te verkopen aan
stichting De Fryske Mole, de gemeente Bolsward of de stichting
Bolswards Historie.
Deze plannen gingen wegens gebrek aan interesse niet door.
o Witmarsum - In dit geboortedorp van Menno Simons is molenaar
Sierkstra erin geslaagd om de oorspronkelijke molenaarswoning naast
rrDe Ondernemingt' weer in oude glorie te herbouwen. Een eervol
herstel voor de koren- en pelmolen!
o Hartwerd - De rrOegekloostermolenr', een spinnekop van de vereniging
ItDe Hollandsche Molenl zal een nieuwe vijzel krijgen. Die is inmiddels in de maak zodat hij t.z.t. weer volop zal kunnen funktioneren.
c IJlst - Voor de voltooiing van houtzaagmolen rfDe Ratrt hebben
Gedeputeerde Staten van Friesland een bedrag van f. 8.904,38
beschikbaar gesteld. Voor deze laatste fase was geen riikssubsidie
meer beschikbaar zodat bij G.S. werd aangeklopt. De totale kosten
bedragen: f. 23.745,--. 'rDe Ratrr zal een nieuw platdak en remkleppen krijgen.
o Hidaard - Vooruitlopend op een eventuele restauratie van de 'rRispensermolenil heeft de gemeente zonder toestemming van de Riiksdienst
voor de Illonumentenzorg besloten de molen van kap en wieken te
ontdoen. Deze gedeeltelijke sloop valt echter bij menigeen in slechte
aarde.

o Langweer - Molenmakerij Westra uit Franeker heeft onlangs de 200jarige rrsweachmer Molerr een forse opknapbeurt gegeven. Met behulp
van een zware hijskraan werd de ongeveer 400 kilogram wegende
windpeluw naar de kap van de molen getild. De oude was totaal verrot. De nu nog bestaande gemeente Doniawerstal zal f. 10.000,-bijdragen. Van het rijk kwam de teleurstellende mededeling dat het
karwei wel in aanmerking komt voor subsidie, maar dat er géén geld
beschikbaar is. De gemeente heeft nu bii de provincie om financiële
steun aangeklopt.
KONTAKTWERKCROEP MOLENS NEDERLAND SUID-AFRIKA

Ons lid D . J. M. de Boer uit Kerkrade za:u het zinvol vinden om
een koataktwerkgroep in het leven te roepen om zo een bindende
band met onze Suirlafrikaanse molenvrienden te krijgen. Het is

de bedoeting dat molenvrienden in S . A. samen een dochter-werkgroep oprichten. Belangstellenden kunnen zich in verbinding
ite[en met de heer De Boer, Ailbertuslaan 384, 6461 TR Kerkrade.

JINT IDE §IVART
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H
Verhalen

uit het oucle Friese watermolenaarsleven,

op schrift

gesteld

door Gerben D. Wrjnja.

''SPAREN ALS HET KAN MAAR GEBRU IK EN ALS
HET MOET ''
EEN WATERMOLENAAR VERTELT

In het vroege voorjaar van 1910 werd een groot deel van Friesland
door hoog water geteisterd. De Saiterpolder onder Wartena stond als
eerste volledig onder water, gevolgd door vele andere polders waar
zich eveneens grote, soms onafzienbare watervlakten vormden. Het

was allemaal met een storm begonnen; de ellende zo:oet ook mee ein-

digen. In de nacht van
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Een zeer oud plaatje van de
Balkendstermolen. Woning en
schuur zoekt U hier nu tevergeefs. De schuur deed dienst
als braakhok. Jint vertelde me
dat z'n vader hier 's winters
menigmaal vele onPlezierige
dagen in doorbracht om het

vlas te braken, een ongezond
werkje.

Collectie: J. de Swart.

op 21 februari bolderde over heel Friesland

een ontketende stormwind die hier en daar vergezeld ging van een
windhoos. Daardoor werd het water weer opgegjaagd. In een vergeeld

krantebericht lezen we:
t'Het treft ons, dot de bepoldering en de bemoling zo slecht ziin. Geen
forse, flinke hoge diiken, die een groot royon voor eens en voorgoed
buiten een wotersnood houden, moor ollemool kleine polderties met
loge diikies, dingen von niks, die dodeliik overlopen. En niet enkele
flinke stoomgemolen, die steeds kunnen werken, moor tolloze molenties,
die heden stoon te wochten op wind en morgen op stiller weer, en àls
ze molen, nog moar weinig woter opwerken.tt
De kritiek op windbemaling geraakte in een stroomversnelling, maar
zowel het conservatisme van polderbestuurders als de hoge kosten die
toepassing van moderner krachtbronnen met zich meebracht, zorgden
ervoor dat malende molens nog jarenlang beeldbepalend bleven voor
het Friese polderland. Het was in deze periode dat Jint de Swart als
arbeiderszoon op de wereld kwam. De kalender wees 5 maart 1908 aan.
Negen jaar later werd zijn vader benoemd als molenaar op de rrBalkendsterpoldermolen'r aan de Finkumervaart bij Oude Leije.l)
ItHet was maar een kleine molen met een vlucht van ruim 12 meter" vertelt Jint. Heit gebruikte de molen min of meer als springplank, om op
een grotere te kunnen worden benoemd.
Wanneer heit op het land aan het werk was, bleef ik op het molenerf
bij de malende rnonnik. Ik voelde me dan al een echte molenaar.
Ja, het zat er al vroeg inrr.
Een jaar later, in mei L918, lukte het vader Jan de Swart om op een
grotere molen te komen. Dat was de "slagdijkstermolen?r, gelegen in
het wijde polderland tussen Finkum en Vrouwbuurtstermolen. 2)
Op de "Balkendsterpoldermolen" werden achtereenvolgens Evert Stienstra, zijn schoonzoon Taëke Zijlstra, Wiepke Bootsma, Wiebe Sierksma
en Arjen Wiersma als molenaar benoemd.
Over broekafzakken en een roede afmalen
In ons bezit is een brief van Jan de Beer waarin hij verhaalt over een
bezoek aan zijn vriend Jint de Swart. 3)

Deze foto van de Balkendstermolen (t t 922) is afkomstig
van oud-molenaar Taèke ZijlstraV.l.n.r. staan hieroP afgebeeld:
molenaarwÍou w Adriaantje
Stienstra-Veenstra met oP haar
aÍm zoontje Lendert, dochtertje
Johanna, zoon Andries en
molenaar Evert Stienstra,
die van l9l9 - 1936 het
vangtouw in handen had.

Foto via bemiddeling van
P. Timmermans, Heerenveen
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uHet wos ol weer zotn twee joor geleden. Er wos heel wot woter gevollen en er stond een knoppe wind. Twee belongrijke foctorcn om
een wotermolen in werking te kunnen zien. Voor mii wos dit uonieiding
genoeg om de polders in te trekken om te genieten von de gang der
suizende wieken en von de droaiende roderen en het schuimende woter.
Het wos in ougustus en gezeten op een poor oude botken is er heel wot
ofgeproot.
Ook vele ovonden heb ik bii hem doorgebrocht. En wat was het don
gezellig. Wonneer de wind op de ruiten trommelde en vrouw De Swort
bii de behooglijk snorrende kochel een kop dompende koffie inschonk,
don begon hii te vertellen:
ttVoder wos molenoor op een poldermolen en wij groeiden op die monier
in en bii de molen op. Zo roakten wii ol gouw met veel dingen vertrouwd
zools met de molen, het weer en de wind. Wii woonden een klein eindie
von de molen vondoon in een klein huisie. Door het venster hodden wij
een uitstekend uitzicht op de molen. Als het buiiQ wos, hod hii onze
volle belongstelling. lllonneer don in een bui het gevoor dreigde, dat
de molen de benen zou nemen, zogen wij voder hord noor de molen
rennen, de vong ter hond nemen en don kwom het... Zou de vong de
molen kunnen temmen? Meestol iieSt het wel goed of ol moest er wel eens
op een moment worden gewocht dot de wind wot luwde. Als voder de
vong don bediende, gebeurde er iets woor we met smort op hodden
zitten wochten. Als hii zich uitrekte bij het hongen oon het vongtouw,
zokte ziin broek af en hing, wot we noemden, op loog woter. Om dot
te verhelpen, werd de broek door vcder met beide honden weer op de
vereiste hoogte gebrocht.
En iuist dot vonden wii ols kwoiongens oltijd een kostelijke vertoning.
Vondoor ook on ze belongstel I ing t'.
Al op ieugdige leeftijd wos de bediening van de poldermolen ook oon
miin vriend toevertrouwd.
"Onze molen hod een roede die ziin beste tiid hod gehod. Eigenliik zou
deze vervongen moeten worden door een nieuwe. Op de binnenroede
kon beslist geen zeil gevoerd worden, wont de uiteinden sloegen don
tegen het riet oon! De gecommiteerden wilden het zolong nog moor wot
oonzien. Zo long er gedrooid werd, drooide hii nog, vond het polderbestuur dot woorschijnlijk weinig geld tot zijn beschikking hod. Er is
notuurliik niets vervelender don te moeten molen met onbetrouwboor
moteriool. En het w6s in een periode dot er regelmatig gemólen moest
worden. lk, ols iongste zoon zou in de voornocht het toezicht op de
molen hebben en tegen middernocht zou voder mij don oflossen.
Er woei een stevige wind en met twee zeilen op de gove buitenroede
ging ons molentie flink rond. De zwakke roede werd in dit geval ge'
spoord. Tegen middernocht werd ik dus door voder ofgelost en begof
ik mij ter ruste. lk hod ol een poosie geslopen, toen ik plotseling door
voder werd gewekt:
t'Vlug, helpen! Ër is een roede ofgemolen.tt
Toen we echter in het duister von de nocht, de moon scheen niet,
bezig woren de zeilen von de gebroken roede te holen, kwom ik tot
de ontdekking dot dit niet de roede wos woorop ik's ovonds tevoren
de zeilen hod voorgelegd. l,rlot was nu het gevol ? Voder hod, terwiil
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ik sliep, de gove roede uitgesponnen, woorno hii de zeilen oonbrocht
op de zwokke binnenroede. En door zo te hondelen hod hii díe er of
gemolen. Omdat het hem niet wos gelukt een nieuwe te laten steken,
wilde vader voorkomen dot de roede op een ongelegen tijdstip zou
breken met het gevaor dot een onzer huisgenoten er letsel bii zou oplopen. Door bii nocht ziin kons te wqgen, hod hii ook niet met ongewenst bezoek te moken die zijn dar noodzook gedwongen dood zou
ontdekken.
De zeilen werden weer op de sterke roede gelegd, woorno het molen
werd voortgezet met slechts één helft von het wiekenkruis.
Een verdrietige bijkomstigheid was, dot ook miin speelmolentie het gelog hod moeten betolen. Een vollende wiek hod hem verbrijzeld".
Tot zover De Beer zijn brief.
Een prestatie

Bij voldoende wind was de I'Slagdijkstermolentrtot heel wat in staat.
Jint weet zich dat nog goed te herinneren:
trHet gebeurde eens dat, na reparatie aan de molen, de polder volledig
onder water was komen te staan. De poldervoorzitter en heit waren
het er over eens dat het er weinig rooskleurig uitzag. Toen de molenmaker rs avonds klaar was, werd de molen in het werk gezeL. Met vaardige slag schroefde de viizel het polderwater op. Hoewel alles van top
tot teen stond te schudden, had heit maar één doel voor ogen: al het

overtollige water spattend en schuimend veriagen. De hele nacht maalde
hij door tot de avond van de volgende dag. Toen rolde heit de zeilen
op en legde de roede aan de ketting.'r
Met een onophoudelijke levenslust hadden de poldermolen en ziin stoere
bemaler het land droog gekregen, hetgeen een geweldige prestatie
genoemd werd die veel respect afdwong.
De grijze avond was gevallen en op het water van de tochtsloot, die
daar tussen de donkere landen lag als een lint van oud zilver, was geen
enkele glinstering. Terwijl de molenaar nog even buiten in het weer
stond te zien, voorspelde de lucht weinig goeds. Als een robuuste reus
stond de molen op het polderdijkje uit te rusten, vloeiend van lijn en
met het machtige wiekenkruis zich donker aftekenend tegen de dreigende hemel.
ItMet ztn kont in de windtl
ItHet was weer herfst geworden. Er vielen veel buien waardoor vader
het maar wót druk had. Op een avond hadden we de polder mooi op
peil, zodat we voldaan gingen slapen. Maar toen we de volgende morgen

ontwaakten, beloofde de lucht weinig goeds. We konden wéér regen en
wind verwachten. En aangezien een goede molenaar steeds probeert
zijn peil te handhaven en liever nog wat vóór blijft, werd besloten de
molen maar weer op gang te brengen. Ik zou de molen op de wind kruien want die stond nog met z'n kont in de wind. Miin broer kon welvast
beginnen met het voorleggen van het zeil, zo dacht ik. De wind was
erg vlagerig. Plotseling werd ik geroepen. Of mijn broer misschien nog
niet goed wakker was of dat een rukwind hem op een gegeven moment
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parten had gespeeld, kan ik niet zeggen. Maar het zeil werd in ieder
geval uit zijn handen gerukt en hing nu met een van de touwlussen
om het uiteinde van de lange spruit. Dat zag er niet zo mooi uit. Hoe
kregen we het daar weer vandaan? Met een lange stok aan een rietsnijder slaagden we erin om het touw door te snijden. Maar toen waren
we nog niet klaar want een rukwind sloeg het zeil los en deed het in
de opvaart terecht komen. Toen moesten we het zeil dus uit het water
vissen. Eindelijk lag het weer op de wal, druipnat weliswaar. En hoewel de dag nog maar pas aangebroken was, hadden wij al weer een
hele belevenis achter de rug. Het malen begon die dag dus wat later
dan wij ons aanvankelijk hadden voorgesteld. Maar wij troostten ons
met de gedachte dat het nog erger had gekund. Wij, zonen van de
molenaar, hadden in ieder geval onze les geleerd: leg bij voorbaat
géén zeil voor als de molen niet met de kop in de wind staatl.
Molen
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in de rouw

In januari 1925 heerste er grote droefheid in het molenaarsgezin De
Swart. Troosteloos zong de wind ztn droevige klaagzang door het kale
hekwerk van de roeden. Jint herinnert het zich als de dag van gisteren:
ttToen mijn vader er niet meer was, hebben we de molen zes weken in
de rouw gehad; de roede een eindje door, de góónde roede als symbool
voor het hééngaan van iemand die ons dierbaar was. Ik was nog maar
zestien jaar en er moest natuurlijk ook gemalen worden. Bovendien
was er geen keus. Zo volgde ik heit dus op en zou dat op deze molen

volhouden

ru

tot 1936".4)
J. Groenewoud,

Wiebren P. Groenewoud en Jan J. de Swart
werd Jint dus de vierde molenaar op deze in 1864 gebouwde poldermolen. Aangezien er een iets te kleine schroef in zat moest er vrij
hard gedraaid worden om flink wat water uit te slaan. Wanneer de wind
evenwel afzwakte, draaide de Slagdijkster nog en was zodoende omringende molens de baas. De molenaars hielden elkaar immer goed in het
oog. Over sociale contröle gesproken!
Na Pieter

Nog wat molentaal

i l='hok'mct ledilq^t; 3=qgcnf"brrrrnt aa,nr€hL; {= n3cnunhrhjoi 5=ónal voor 4kocrbn i 6.l..tde.àw;7= ltaÀt i'Ét o.ar. q,€miqlden
En b€dàtee i B= l.*t; e= kJobi ro -- drauorr; u: +afiC,, t2'= kdomLr.drref ;
t3- ltmkkschel rr,cl ocht"etenínsntel) I t{ = {íÖoGbn vooÍ bedohe; l§=
het 'luiske i 16 = ryigal

t= voorhwb

Bovenstaande schetsen zíjn bedoeld om een indruk te geven van de
indeling c. q. inrichting van de molenaarswoning.

Zo langzamerhand begon Amor zijn rol te spelen in het jonge leven
van de molenaar. Een aardig meisje had zijn belangstelling en dat was
omgekeerd al net zo met als gevolg...verkering. In die tijd was een
bezoek aan een geliefde niet zo eenvoudig te realiseren. Maar Jint
wist daar wel raad op:
trPake Pieter woonde op het Noorderleeg bij Hallum. Hij kon vanaf de
Zeedijk zo langs Oude Leije de molen mooi zien draaien. Pake was een
bijzonder zorgzame oude baas. Hij zei altijd: trJe moet de molen nooit
tijdens het draaien smeren hoor, want dat is véél te gevaarlijkrt.
Ik zei toen: ItPake moet 's middags om twaalf uur maar op de Zeedijk
gaan staan, want dan smeer ik de molen en dan zet ik hem in het kruis.
Denk er rnaar goed om. rr
Maar hij heeft natuurlijk nooit geweten dat er dan in St. Annaparochie
- Zuidhoek een blij jong meisje voor het dakvenster stond te turen
naar de molen, vanwaar haar vriend haar de groeten even deed.
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Pake kuierde dan weer tevreden naar huis en het meisje ging weer
aan haar werk. Zoiets noemde men molentaal.tt 5)
?rEnkele jaren later zijn we getrouwd, het was op 30 mei 1931-, alsof
het nog maar pas geleden was. De vlag op de bovenste wiek vertolkte
de vreugde op de molen. Ja, ik zie hem nog breed en vrolijk uitwaaien
tegen de blauwe lucht. Een beeld om nooit te vergeten! " 6)

In

?raanvaringrt met een bietenschip

tijd woonde er in het kleine molenaarshuisje naast de wiekendrager een jong echtpaar dat de eenzaamheid daar in de wijdse polder
trotseerde, dankzij de grote liefde voor elkaar en... voor het gemaal.
Schepen in de vaart zorgden voor de nodige levendigheid. Jint daarover:
'rWe kenden bijna alle schippers. Och ja, schippers en molenaars zijn
immerseikaars vrienden. Ze leven allebei van de wind nietwaar. Zelfs
aan de gaffel konden we al in de verte zien wie eraan kwam. Zo ook
op een zondagmiddag. De molen stond op het westen te draaien. In de
verte kwam een bietenschip aanvaren met de giek over de polderdijk.
Daardoor had de schipper onze molen niet in de gaten. Maar ja, dat
kun je als molenaar ook niet ruiken. Ineens was het dan ook: lrBats!!!rt
De schipper had verzuimd zijn zeil met de giek in te trekken. De
roede sloeg met een flinke gang door het zeil. De ravage was compleet.
Een stuk van twee meter knapte van de roede en de mast van het
bietenschip knalde in drie stukken naar beneden. Vlak langs de
schippersvrouw die bij de mast stond. Gevloekt en gescholden werd er!
De schipper was razend en gaf mij de schuld. "Ik ben hier maar loopjongen, ik zal het bestuur wel roepenrr, antwoordde ik zo rustig mogelijk. Terwijl de schipper en zijn vrouw van de eerste schrik zaten te
bekomen, je moet weten dat dat ook maar arme stumpers waren die van
ts morgens vroeg tot rs avonds laat druk in de weer waren om een
karige boterham te verdienen, was ik al weer op de terugweg met het
bestuur. Bij aankomst vroegen zij de schipper: 'rHoe hebt U het op
Oude Leije gehad, bij die vaste brug? Hebt U de boel daar ook neer
Vanaf die

gehad?rr

ItJazeker!tt

illtlel, dan had U dat hier bij onze molen ook wel kunnen doen!
U zutt dus de schade aan de molen wel moeten vergoeden, dunkt onstr.
Och ja, toen maakte hij zich maar gauw uit de voeten. Met de onkosten
aan het eigen schip was de arme schipper al behoorliik gedupeerd.
Het bestuur besloot toen om zelf maar voor de reparatie aan de molen
op te draaien.
Bomend en in de jaagliin werd in de avondschemering de reis naar
Groningen voortgezet. Hoofdschuddend keken miin vrouw Anne en
ik het schip na. We hadden beslist medelijden met die schipper, want
och, die had immers ook maar een paar centen. rr

Molenmakers op de praatstoel

Bij reparatiewerk werd de hulp van molenmaker Schaafsma uit lVijns
ingeroepen. Deze Gerrit had drie knechten, t.w.: Eabe Faber, de
meesterknecht, Jan van der Meer en Simen, de zoon van de baas. Ze
gingen met de fiets op karwei en aan het stuur van hun fiets hing
dan een pannetje met eten, stevig gewikkeld in een rode zakdoek.
Wanneer het koffietijd was, werden ze door de molenaarsvrouw binnen
genodigd. Onder het genot van een rtdampend bakjerr gingen de
(sterke) verhalen over en weer. Jint geniet wanneer hij daaraan
terugdenkt:
ItZo ook die ene keer. De koffie was bijna op, toen Eabe weer het
woord kreeg: "Toe mannen, blijf nog even zitten bij een bakje. We
halen de tijd straks wel weer in. Dan slaan we wat harderrt. Ja, zo
gemoedelijk ging het nog in die tijd en dan volgde er een verhaal.
Zelf meegemaakt of ergens gehoord.
'tOude Harmen had al 30 jaar zijn molen bediend. Maar in het dorp zag
je hem eigenlijk nooit. Hij was wat eenkennig aan het worden. Zijn eenzame strijd in de verlaten polder, samen met zijn molen, had hem gemaakt tot een zonderling. Zeven dagen in de week, vaak dag en nacht,
waren hij en zijn trouwe makker, de molen , voor de boeren in de
weer. Langzaam maar zeker werden ze ouder. Maar dat wilden ze niet
weten. Op zekere dag kwamen de gecommiteerden van de polder.
Harmens gezicht betrok toen hij hoorde wat hun bericht was:
rrNog voor de winter wordt de molen gesloopt, er zal elektrisch worden
gemalen?r. Vanaf dat moment begon Harriren wat vreemd te worden.
Zelfs de scheerbaas werd niet meer bezocht!
Op een winderige middag in september kwam een praam naar de molen
varen, volgeladen met gereedschap, ladders, touwen, takels en blokken. Alles werd op het molenerf gelost.
Zwoegend verdwenen de slopers weer met hun lege praam in de duisternis van een dikke bui. Harmen keek ze achterna, starend door de
kleine ruitjes van zijn huisje. Het mooie weer sloeg om. Donkere luchten jaagden langs de hemel. De avond viel toen oude Harmen, Ieunend
over het onderdeurtje, de ene bui na de andere volgde. En op het
erf lag het gereedschap van de sloper. Hij wist het nu zeker: dit dreigende gevaar was niet meer te keren. Maar onwillekeurig begon in hem
het molenaarsbloed weer te kruipen. Dit was maalweer en zouden die
roeden nu nooit weer draaien?
In enkele seconden speelde zijn hele leven met de molen zich voor
zijn ogen af . Zou hij nu voortaan zonder molen door het leven moeten?
Zijn trouwe kameraad wilden ze hem afnemen.
Het kon niet...het mocht niet! En toen strompelde hij naar de roede,
haakte het ketting los en lichtte vervolgens de vang. Steunend en
kreunend kwamen de roeden op gang. Een dof zuchtend kreunen
maakte plaats voor een jachtig jagen. Harmen had zijn zin. Niemand
wist van dit grote geheim. De liefde voor zijn molen stroomde kokend
door zijn aderen. Hij genoot met volle teugen van de knarsende oude
raderen, het woeste water, de stormachtige nachtelijke hemel en...
van de machtig maaiende armen. Maar plotsel.ing kreeg de stormwind
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het gevlucht in zijn greep en ontembaar kliefden de roeden als zwiepende zwaarden door de nacht. Harmen schrok wakker uit zijn dromen.
Het was werkelijkheid. De molen maalde en dreigde op hol te slaan!
Zijn angstig menselijk gehuil werd meedogenloos meegesleurd door de
storm. Het was gelijk een hel daar bij die molen die op zijn grondvesten stond te schudden. Harmen durfde de vang niet neer te laten.
Maar dat was ook al niet meer nodig. Door de enorme wrijving was
brand bij de houten as ontstaan en al spoedig sloegen de eerste
vlammen uit de kap. Ineens was de rieten mantel een vuur van zee.
Harmen kon het niet langer aanzien en vluchtte weg, steeds verder
en verder. Nóóit is er meer iets van hem vernomen. En dat was het
dan voor deze keer. Mannen, aan het werk, We zitten onze tijd te
verkletsen, rrEabe schoof zijn stoel achteruit, gevolgd door de twee
andere knechten. En al gauw klonk weer het driftige hamergeklop van-

uit de molentt.

Nachtmalen en de boel bedonderen
rs Avonds laat, wanneer het bedtijd was en de natte landen smekend

niet eerder ter ruste
dan wanneer zij zich ervan hadden overtuigd dat de molenaar zijn
plicht deed. Wanneer z7j dan in de geopende staldeur tussen de buien
door de molen zagen malen, dan verscheen er een tevreden glimlach
op hun door weer en wind getekende gezicht. "Maar dan begon voor
de molenaar de strijd, de keerzijde van de medaille", aldus Jint.
Í?Het beroerdste van dat nachtmalen was, dat jers avonds laat uit je
bed kroop en je de molen moest inslaan met zorn slap windje. Wanneer
die dan bij het gloren van de dag ook nog wegviel, kon geen mens
zien dat er gemalen was, terwijl je toch wel degelijk de hele nacht
achter die molen had gestaan. Nee, dan had je er geen ere van.
Toch had het ook zijn mooie kanten en wel de drang om het mooi te
vinden. Samen was je bezig: Toe maar ouwe, we zullen er vannacht
weer heel wat uitsmijten. Voordelig was dat nachtmalen trouwens niet.
De kachel moest immers blijven branden! En verder brandde er een
nietig klein lampje dat met zijn zwakke schijnsel ervoor zorgde dat ik
nog genoeg zicht op de molen over hield.
Bij te veel licht in de kamer zou ik immers nooit kunnen zien wat er
buiten in de nacht met de molen gebeurde. Ik had altijd fuiken bij de
molen staan; die maakte ik zelf tijdens het nachtmalen terwijl Anne
bezig was met het breien van sokken. Jazeker, mijn vrouw bleef dan
ook op. De strijd op de molen hebben we sómen gestreden, hoor.
Regelmatig moest je er in de nacht uit. Wanneer dan rond middernacht
de maan wegkroop achter een dik wolkendek, dan kon de gang van de
molen snel veranderen. Het was dan net alsofde wind, komend uit
zee, op dat moment had gewacht. De wind was dan gedraaid en nam
behoorlijk in kracht toe. Dan moest je op je hoede ziin. Zotn uitschot,
zo noemden we dat, kon gevaarlijk zijn wanneer je niet op tijd had
gezwicht. Pas wanneer tegen de ochtend de buii§heid afnam, konden
de zeilen er weer voor. Meestal beseften de boeren dan niet welk een
strijd daar in de nacht bevochten was, een strijd tegen de elementen
om bemaling vroegen, begaven de boeren zich
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Vlak voordat de Slagdijkstermolen werd onttakeld, maakte een fotograaf
er nog dit fraaie kiekje van.
( c ollec tie G. D. W. )

en...tegen de slaap. Binnen was het echt om in slaap te vallen maar
buiten in de kou om wakker te blijven. Bewondering heb ik voor Anne
die me steeds op tijd van een natje en een droogje voorzag.
Als ik daaraan terug denk voel ik weer die behaaglijke warmte die me
tegemoet kwam wanneer ik de kou en regen van de nacht verwisselde
voor een tijdelijk verblijf in de kamer. Doornat was ik soms.
Maar...ik kwam weer even op verhaal.
Soms was het ook niks gedaan met het malen wanneer er een zacht
briesje waaide. Iílaar aan mrn water voelde ik dan dat de poldergecommiteerden ons in het oog hielden. Zii zagen dan dat de molen stilstond,
niet in de zeilen. Natuurlijk hadden zij niet in de gaten dat er met
zorn beetje wind meer water de polder binnen stroomde dan dat hij
eruit smeet. Wij zeiden dan altijd maar: rrWat de boer zegt d,at is welgedaan en als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals
het kanrr.
Ik de molen dus inspannen, even de vang los, een eindje laten draaien
en vervolgens de vang er weer op. Dan hadden de gecommiteerden en
boeren hun zin. Ik had het immers geprobeerd en de stilstaande molen
met de voorgelegde zeilen bewees dat ik mijn best had gedaan. Voor
de rest moest de wind zorgen. Maar dat gebeurde dan meestal niet,
Ha, ha, ha. Ja, zo verneukten wij de boel wel vaker!?r
Motermalen en solliciteren

Door drainage was de Slagdijksterpolder eigenlijk slecht te bemalen.

De ruim 1300 pondemaat 7) grote polder moest daarom een verandering

Op l8 augustus j.l. trokken we de polders
in. Daar kwamen de herinneringen los, aandenkens waarin tragiek en blijdschap elkaar
afwisselden. Op dit moment verhaalt hij
over drie bovenmolens die bij slecht weer
goed in het oog werden gehouden.
Wanneer in Nieuwe- of Oudebildtzijl de
vang werd neergelegd dan wist Jint
drommelsgoed waar hij aan toe was.

F-oto's:
De molen in z'n huidige staat

G. D. W.

d.d. l8 aug 1983.

ondergaan die uit het oogpunt van landschapsschoon te betreuren was.
rrNadat pogingen om een windmotor geplaatst te krijgen door de ingelanden werd afgestemd, werd in 1931 besloten om een motor aan te
schaffen en werd een 30 P.K. Kromhout ruw-oliemotor in de molen geplaatst." aldus een aantekening in het molenschrift van Jint, een aantekening die hij tijdens het nachtmalen had opgetekend bij het zwakke
schijnsel van een theelichtje.
Dit bracht een hele verandering in ons leven. Natuurlijk gaf zorn motor
meer gemak. Maar wanneer Anne en ik soms wel een week lang om de
beurt die motor hadden bediend, dan waren we doodop. En och, met
die motor lukte het ook maar nauwelijks om de polder droog te krijgen.
Nee, geef mij maar een windmolen.
Dat is ook veel mooier, dat leeft!r'Voor de "Slagdijkstermolen'r was het
einde echter gekomen. Kap, staart en roeden werden verkocht. Tot
op de dag van vandaag herinnert een stomp in het land aan een rijk
molenaarsleven, met zijn vreugden en verdriet.
Het zal duidelijk zijn dat Jint en Anne met deze gang van zaken alles
behalve gelukkig waren. Er werd dus getracht elders molenaar te
worden. Na vijf jaar op de motor gemalen te hebben, werd gesolliciteerd
op de volgende advertentie:
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Waterschap "VIJFHUIZEN", Hallum.
Gevraagd aan b.g. Waterschap op 12 Meieen
MOLENAAR

Instructie ligt vanaf 28 Januari ter
inzage in café DAMSMA te Hallum.
Sollicitaties worden ingewacht vóór of
op 4 Februari a. s . bij den voor zitter ,
den heer JAN L. POORTINGA te Hallum.
"Toen op zekere middag schipper De Groot langs kwam varen, riep
hij mij toe: rrJe staat op drietal, Jint!'r Ik kon het nauwelijks geloven.
Zo snel mogelijk ging ik naar het dorp om een krant te kopen, teneinde het goede nieuws met eigen ogen te lezen.
Mijn molenbloed begon weer te bruisen. Zou ik dan toch weer op een
wiàdmolen komen? En ja hoor. Enige tijd later kreeg ik te horen dat
ik uit 56 sollicitanten was gekozen. Wat was ik blij en mijn vrouw
niet minder. Op 12 mei kon ik op de'rVijfhuistermolen" 8) beginnen.
Een hoogtijdag uit mijn leven ! '?

Over kleppen en fokken
Jint kwam op een beste molen. Hij werd destijds wel omschreven als
rreen van de beste watermolens in ons gewestrt. De van 1846 daterende
zelfzwichter had een vlucht van 21.10 meter en was daarmee drie meter
groter dan de ?tSlagdijkstermolen". Ook de schroefdiameter was groter
waardoor de rrVijfhuistermolenrr eerder moest opgeven bij afnemende
wind. Dan was deze molen nog de eerste in Friesland en de derde in
Nederland waarop het fokwieksysteem van ir. P.L. Fauël 9) werd toegepast, op één roede weliswaar. Jint is echter nooit een voorstander
van wiekverbetering geweest: I'Wat je wint met stil weer, verlies je
met stormachtig weer." Dan moet je eerder stoppen. Een eind uit de
wind kruien vind ik met een zelfzwichter niet ideaal omdat de wind dan
verkeerd op de kleppen waait. En ook maalt het niet zo lekker. Bij een
zeilmolen kun je heel wat windborden uithalen. Ik vergelijk dat dan
maar altijd met de'tSlagdijkstermolenr: hoe hard die ook draaide, hij
bleef rustig. Maar deze klepmolen kreunde in al zijn ingewanden. Desondanks was het een beste molen, wat niet in de laatste plaats te danken was aan het polderbestuur. Dat hield er op het punt van onderhoud gezonde opvattingen op na. Noodzakelijk onderhoud werd op tijd
uitgevoerd door molenmaker Van der Meulen uit Dokkumtt.
Zo groeide er tussen deze molenmaker van de oude stempel en Jint een
hechte band. Bij elk uit te voeren herstel of onderhoud was Jint zijn
vaste knecht. Zo verdiende onze molenaar er wat bij, Evenals op SIagdijk had hij ook op Vijfhuizen drie koeien op stal en ook zette hij wel
eens wat fuiken uit. Verder deed hij niet aan vissen omdat, naar zijn
bescheiden mening,de molen anders watin het gedrang zou kunnen komen.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van het jaarinkomen van Jint:
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Inkomsten van molenaar Jint de Swart over de jaren 1936 en 1937

1e36

1e3 7

9,72 ( 36uren)
f.
Inmalen:
f. 150,-Uitmalen:
Zomerhekkelen: f. 72,90(270 uren)
Herfsthekkelen: f. 88,83(329uren)
f. 66, 96
Losse uren:
f. 0,00
Slatten:

Totaal:

f. 388,41

7,29(27 uren)
f.
f. 150,-*
f. 85,32 (316uren)
f. 80,46(298uren)
f. 51, 03
f. 61,93
f.

436,03

Wat de Dokkumer molenaar met zijn huishoudster deed

Molenmaker Meint van der Meulen was een graag geziene gast op Vijfhuizen. De oude baas beschikte in Dokkum over een lange molenmakerswerkplaats, lang genoeg om roedebalken uit een boomstam te kunnen

snijden. Jint daarover:
I'Lange tijd gebeurde dat nog op een stellage. Een van de knechten
stond- erbovèn op en een eronder. En dan maar duwen en trekken met
de trekzaag. Een heidens kai:wei. De knecht die op de grond temidden
van het zaàgset moest staan, stond altiid wat krom gebogen en met een
zak als punimuts over ziin hoofd. Dan dwarrelde het zaagsel niet bij
zijn kleien in. Och ja, jarenlang ging dat nog zo door op de ouderwétse manier. Meint reisde bijvoorbeeld nog te voet of met ltet trekschip. Gereedschap en dergelijke was dan al vooruit gestuurd. Ik kon
o zo best met hem ópschieten. Altijd maar weer zei hij tegen mij :
ItAls we nog jong waren, wat zouden wij beiden hier de wereld in kunnente moleimakàn.trIn zijn ogen kon ik nameliik goed met gereedschap
omgaan.

Op zekere dag was Van der Meulen dus weer te gast bii Jint en zijn
viouw. TijdeÀs het koffiedrinken of onder etenstijd werd er dan weer
volop verhaald. over het aanbrengen van zelfzwichting op de molen
van Grijpstra in Oudebildtzijl bijvoorbeeld. 11)
rrToen Oè Uoo" gesteld was, mochten de wieken wel gaan draaien '
Maar helaas...d-e wind bleef uit. Ik werkte samen met de smid van
Driesum, maar met die man was geen land te bezeilen. Zijn humeur
was door die windstilte gedaald tot op het nulpunt.Toen de meid een
ketel met koffie bracht, schopte hij die van de stelling af en schreeuwde: "Kofje?! Nim dat mar wer mei. Wyn moatte wy hawwe, wyn!rr
Beneden op de grond lag de ketel. De tuit was naar binnen geschoten,
want daarïu" È1 op terLcht gekomen. Hoofdschuddend ging de meid
naar binnen: I'wat zijn dat toch vreemde mannen. Ik had toch zulke
lekkere koffie gezet eil nu willen ze wijn hebben!rr
rua, wat hebben we toch wat af gelachen" vertelt Jint. rrHet verhaal
was ook zo prachtigrt.
van een Dokkumer molenaar en zJn huiShoudster
t?Op de Dokkumer graanmolens werd ook rs nachts veel gernalen'
Bif een van die Bolwerksmolens woonde onze molenaar. Zijn drie
knechten waren inwonend. Maar wie woonde er ook? Rieke de huishoudster. Nu wilden de knechten wel eens weten of de baas ook bij
Rieke sliep. Toen ze op een nacht weer aan het malen waren, werd
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daar hoog in de donkere molen bij het wapperende licht van een tuitlamp een plannetje gemaakt. Een van hen zou de tang van de kachel

in Rieke haar bed verstoppen.

De volgende dag werd op een geschikt moment de daad bij het woord
gevoegd.
Wat zouden de baas en Rieke schrikken! Terwijl de knechten de volgende nacht weer moesten arbeidden, vonden ze het eigenlijk te gek
om te gluren, hoe graag ze het misschien wel wilden! Afijn, in spanning werd de reaktie de volgende dag afgewacht. Maar wat er ook
kwam, geen kik over de tang.
Maar toen, na een paar dagen, vroeg Rieke aan de knechten:
I'Hebben jullie mijn tang misschien ook ergens gezien. Ik ben hem al
een paar dagen kwijt.tr Heel onschuldig keken de knechten elkaar
aan. Natuurlijk wisten zij van niks, maar ze konden zich maar nauwelijks goed houden. Terug op de molen was de pret groot: niet de baas
sliep bij Rieke, maar Rieke vereerde de bríósrs nachts met haar bezoek!rl
Werkzaamheden aan de molen

Jint assisteerde de molenmaker zoals we hiervoor al sehreven,
werkzaamheden vermeldde hij zorgvuldig in zijn molenschrift.
Oudebildtzijl:. de molen van Grijpstra. (uit collectie J.G. de Beer)

tr&-rr.:.t-t:.:

Dokkum: was het op een van deze beide molens (1. Zeldenrust en r. de Hoop)
waar de knechten hun stoute plannen beraamden?
(collectie: G.D.W.)
\Ve zullen het wel nooit aan de weet komen.

Deze

Hieronder laten we enkele citaten volgen die een goed beeld geven
van de onderhoudswerkzaamheden welke zo broodnodig waren om de
windmolen verantwoord in bedrijf te kunnen houden.
?tln de zomer van 1936 is de halve stroomlijn op de wieken aangebracht,
alsmede de automatische remkleppen op de uiteinden op de voorkant
(de Zoom) van de wieken'r.
rrln de zomer van r37 is een nieuwe pensteen achter onder de as aangebracht tevens een 25 tal nieuwe kammen in het as en bonkelrad."
rrln de Herfst vanr37 is de nieuwe schroefbak gemaakt, met de vleugels en frontmuur, tevens een duiker dwars door de Streng voor het
inmalen, alles van gewapend beton en is de oude houten vijzel vervangen door een nieuwe stalen vijzel; deze vijzel is in diameter 1.70 M.
de oude was 1.73 M."
rÍIn het voorjaar van r38 is de duiker dwars door de streng weer vervangen door een nieuwe daar de vorige slecht gemaakt was en zodoende niet bestand bleek tegen de gronddruk.'r
rrln de zomer vant38 is het schroefrad voorzien van nieuwe kammen,
de oude kammen waren geheel verbroeid, hoewel deze kammen nog
maar 4 à 5 jaar hadden gelopen. Oorzaak hiervan wordt gebracht op
het schroefrad dat bij het draaien veel te nat was, zoodat de kammen
telkens nat en droog waren, en zoodoende verbroeid waren.tr
En zo volgen er mededelingen over een nieuwe zwiehterij in 1939, een
nieuwe muur voor het inmalen en een nieuwe betondam voor een buitenwaterkering in 1940, het in de menie zetten van de roeden en de as
omhoog en vooruit brengen in 1941.
Jarenlang stond in de direkte nabijheid van de poldermolen de korenen pelmo[en van Douwe Kok te Hallum. 12) Toen in de zomer van 1942
de 36 jaar oude roeden van de VijÍhuistermolen vervangen moesten
worden, onrdat ze versleten waren, werd toevallig de molen van Kok
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gesloopt, zodat de vrijgekomen roeden in de Vijfhuistermolen gestoken
konden worden.
frDe oude roeden waren 21.10 M lang. De nieuwe roeden waren 22.-M lang zoodat er 45 cm grond om de molen heen moest worden weggegraven. Ír
?rln het voorjaar van
'43 is het stortpunt in de molen van beton gemaakt.
Het oude stortpunt van steen was er uit gemalen. rr
rrln de Herfst van
'43 is een vertraging op de kruilier aangebrachttt.
ItIn de Zomer van t45
is een nieuwe kruistaart aan de molen gebracht,
de oude was 27 jaar oud.
1946, 100 jaar Vijfhuistermolen

Feest was het op 11 maart 1946 bij café Hiemstra in Hallum.
Het feit werd herdacht dat 100 jaar geleden de polder werd opgericht.

P.J. Dijkstra wierp in dichtvorm (in het Fries) een terugblik in de
geschiedenis. Daarbij werden de molenaars niet vergeten. Immers zij
waren het die vaak bij nacht en ontij ervoor zorgden dat het water in

De molen van Kok te Hallum.

de polder op peil bleef.
Marten en zijn zoon Eade Cuperus deden dat werk 70 jaar lang voor
een karig loontje, in 1916 opgevolgd door Marten Fokkema die hier
20 jaar lang het overtollige water uitmaalde. En toen kwamen dus Jint
en Anne. Volgens Dijkstra beschikten zij over de onmisbare eigenschappen om de molen met oog en hart te besturen. Ook Jint kwam
aan het woord:

"In bouwurk lyk as ós mounle dër meije wy wol respekt for hawwe
det hy syn wirk mei 100 jier noch krekt like goed docht.
Ik scoe dërom de commitearden fen nou en yn it fierdere mei de ingelanden den ek as in great mounlefreon graech taroppe wolle: hàld him
sa lang as it kin yn eare!rr 13)
Het onderhoud vond onverminderd voortgang: nog in de herfst van
146 werden een nieuwe pen- en halssteen aangebracht. In 1948 werd
de molen rs zomers geverfd door D. Galema uit Hallum en twee jaar
later kwam er een nieuwe brug in de kap en voorts werd deze 2] cm
omhoog gebracht. Dit was tevens de laatste klus voor molenmaker
Meint van der Meulen. Hij werd opgevolgd door Jellema uit Birdaard
wiens eerste werk aan de Vijfhuistermolen bestond uit het aanbrengen
van nieuwe roedwiggen in de herfst van 1954. In de winter van t55
kwam er een nieuwe eiken korte spruit en een nieuwe davit voor de
zwichterij. In het voorjaar vanr57 werd de molen voorzien van een
nieuwe windpeluw en een nieuw kalf alsmede vier nieuwe lopers of
treklatten voor de zwichterij, terwijl de kap aan de voorkant met
nieuw hout werd bekleed.
Winter
Deze beide foto's zijn in augustus 1966 gemaakt door Jan. G. de Beer
Naast de molen op Vilfhuizen zien we Jint en z'n

uit Tzummarum.

vrouw Anne met kleinkind.
Jint verving molenaar Heslinga toen voor éón dag i.v.m. een trouwerij.

Vanwege de aanwezigheid van verschillende molens in de directe omgeving was de onderlinge rivaliteit groot. Jint vond dat machtig:
I'Wanneer het windstil was en er moest gemalen worden dan hadden
we de hel in. Je kon dan immers niet zien wie de molen het eerst aan
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het malen had. Wanneer het begon te winteren nam je al de nodige
voorzorgsmaatregelen om bij het invallen van de dooi zo gauw mogelijk
weer te kunnen draaien. Om te voorkomen dat de schroef vastvroor,
bedekte ik de schroef. Liefst op een dun laagje ijs wat kaf en vlasafval strooien. Dat kwam dan van de boerderij en uit het braakhok.
Ik had de schroef dan zo maar los. Ik was soms al zo vroeg weer aan
het malen dat de schaatsers nog langs kwamen. En die scholden dan
op mij ! Maar ja, ik had de schroef zo goed bedekt dat ik bijna gelijktijdig kon malen. En dat was een hele eer hoor, om als eerste in zorn
witte winterwereld met de kleppen dicht te staan malen.
Sommige molenaars bedonderden de boel trouwens ook wel: die haalden de schroef uit het werk en lieten de molen voor de prins draaien.
Maar aan de snelheid kon je dan wel weer zien dat er onbelast werd
gedraaidr'.
trWanneer het begon te schemeren werden de kinderen van de molenaars
wel het land ingestuurd om te zien hoever buurman met malen gevorderd was. Zij moesten dan, thuisgekomen, verslag uitbrengen.
ïVahneer buurman het water al rbinnen de wallen' 14) had, en dus
verder was, kon je dat nauwelijks hebben. In de donkere nacht werd
er dan een zwicht uitgerold en dan werd er gestreden, te gek soms-"
Een

triest ongeval

Het gebeurde in zorn winter dat de molenaarswereld behoorlijk werd
opgeschrokken door een ongeval op de molen van de Ferwerder
Kloosterpolder. 15)
rJa, dat heeft toen een diepe indruk op ons gemaakt", vervolgt Jint.
[Ik kan er wel beroerd van worden als ik daaraan terug denk'
Het was gaan dooien. De schoonzoon van molenaar Hendrik Gerners
had op zich genomen om de molen op gang te brengen.
De schroef zat vastgevroren in het iis. Waarschiinlijk heeft hij de
vang steeds op en neer gedaan. Door dit pompen zou de schroef zich
wellicht loswrikken. Maar dat is niet gebeurd. De jongeman liet de
vang weer neer en ging op het iis staan kappen, in de schroef. Toen
het ijs wat los kwam, ging de spanning, die er door dat pompen op
stond, eraf en plotseling... Ja, vreselijk is het.
De man stond in het dode stuk van de schroef. Die begon te draaien
en sleurde de man mee. Hij werd dood geknepen. Vreselijk ! "

Molenliefde
Zowel Jint als Anne denken trouwens met genoegen terug aan de
molenperiode in hun leven. Een periode die eigenlijk tot op de dag
van vandaag voortleeft: de liefde voor dat oude molenaarsberoep is
nog steeds aanwezig. Jint was naast molenaar een uitstekend weerkenner: r?Als molenaar moet je dat ook wel aanvoelen; achter de
staart voelde ik dat drommels goed!Italdus Jint die met zijn geoefend

oor, tegen de staartbalk aan, elke onregelmatigheid in het rader-

werk meteen opspoorde. Bovendien kwam kennis en handigheid in
het timmervak hem uitstekend van pas.
Ook Anne, zijn vrouw, met wie hij lief en leed op de molen deelde,
denkt met genoegen aan die periode terug:
t?Vaak zie ik nog in gedachten de lange schaduwen van de roeden over
het land jagen, met volle maan als de molen in de weer was.
Een praehtig gezicht was dat. Om nooit te vergeten!rt
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NOTEN:

1. Meer over deze molen in: Fries Molenboek; pag.

2.
3.

1451146.

Uitgave van de Fryske Akademy; Leeuwarden; 1980.

in: Fries Molenboek v.n.; pag. 1521L53.
brief van Jan de Beer (zie over hem ons
artikel in Fries Molenboek v.n.; pag. 49 tlm 62) is gesehreven
n.a.v. een bezoek aan de I'Vijfhuistermolenrr te Hallum; Jint
wordt op deze molen in 1936 benoemd, maar de herinneringen
voeren ons terug naar de rrSlagdijkstermolenrt.
4. Uit het Fries vertaald brieffragment d.d. 06-01-1981.
5. Uit het Fries vertaald brieffragment d.d. 29-12-1980.
6. Zie 4.
7. Onder een pondemaat verstaat de Encyclopedie van Friesland:
rr(Fr.: pounsmiet). Op de klei en in de Lage Midden de gebruikelijke landmaat, sinds 1813 uniform gesteld op 36,74363358816 are."
8. Meer over deze molen in: Fries Molenboek v.n.; pag. 132 en in:
.. Herma M. van den Berg - De Monumenten van geschiedenis en
kunst Noordelijk Oostergo Ferwerderadeel; pag. L761177; uitgave
van de Staatsuitgeverij;'s-Gravenhage; 1980.
9. Een technische beschriiving van dit wieksysteem in: G.J. Pouw
- Wieksystemen voor polder- en industriemolens; pag. 100 t/m 111:
uitgegeven door Kluwer Technische Boeken B.V. - Deventer/
Antwerpen; 1982.
10. Gegevens ontleend aan het molenschrift van Jint de Swart.
71. Zie ook pag. 55 in het Fries Molenboek v.n.
\2. Zie ook pag. 62. in het Fries Molenboek v.n.
13. Deze toespraak had Jint in zijn molenschrift opgeschreven.
14. Dan stond er op de hoeken van een stuk land geen water meer.
Meer over deze molen
Deze ongedateerde

Dat was vaak lager gelegen, zodat ook daar het rvater het langst
bleef staan.
15. Meer over deze molenttDe Nontr, ook wel genoemd dettKloosterpoldermolen" in: Fries Molenboek v.n.; pag. 130/131 en in:
Herma M. van den Berg - De Monumenten enz. v.n.; pag. 105.

In de afgelopen winter

verspeelde de Balkendstermolen een end tijdens een
zware storm. Naast de molen Jint.
Ook hier gingen de herinneringen weer terug naar een ver verleden.

Foto: G.D.W. l8 aug. 1983
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