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IN MEMORIAM

Hendrik Fredrik van Druten
Op 31 december j.l. overleed de heer H. van Druten op de leef-
tijd van 53 jaar.
Hii was een van de vaste molenaars op de hout zaagmolen De Rat
te lJlst. Daarnaast werd hij enige maanden geleden lid van het
comité tot herstel van de Geeuwpoldermolen te Oppenhui zen .
In deze hoedanigheid hebben wij hem als een pretaige collega
leren kennen, Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte
om dit verlies te dragen.

Bestuur Stichting De Fryske Mole.

TER NAGEDACHTENIS

Hendrik Fredrik van Druten
geboren 26 april 1931.

overleden 31 december 1984.

Het overlijden van de heer Van Druten betekent voor onze vereni-
ging een gevoelig verlies, een buitengewoon aktief lid leerting-
molenaar is ons ontvallen.
Henk van Druten meldde zich op zaterdag 22 januari 1983 op hout-
zaagmolen De Rat te lJlst om vrijwillig molenaar te worden, en werd
per 29 januari 1983 ingeschreven als lid van het GiId Fryske Moun-
ders. Daarna kon men hem veelvuldig aantreffen op De Rat , meer
op werkdagen dan op zaterdagen, er binnen een jaar had hij dan-
ook al twee Maalboekjes nodig. Helaas moest hij in juli 1984 zijn op-
leiding onderbreken voor het ondergaan van een ingrijpende
geneeskundige behandeling. Verheugend was dat hij op 15 septem-
ber alweer op De Rat verscheen, BI diende hij toen zrjn aktiviteiten
te beperken tot koffiedrinken. Daarna glng het getukkig sïlel voor*
uit, en na enkele weken werkte hij weer mee, met goede zin en
opgewekt als altiid. Niemand kon vermoeden dat hij op zaterd,ag
29 deeember voor het laatst op de molen zou zijn.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote,
mevrouw G . H . van Druten Nijhof , €o hun vijf kinderen.

HET BESTUUR VAN HET GILD FRYSKE I/IOUNDERS

TER NAGEDACHTENIS

Antoon Peter Sipman

geboren 1906

overleden 11 januari 1985

Met de heer Sipman, welbekend onder de liefhebbers van molens
onder ziin auteursnaam Anton Sipman, is heengegaan een man die
onvoorstelbaar veel werk heeft verzet om het Nederlandse molen-
restant, zoals hij dat zelf aanduidde, op te meten en vast te leg-
gen in tekening en geschrift.
Ook voor een vereniging als de or,ze zijn Sipmants boeken als
Molenbouw , Molenwiek€Ír, Molens zoals ik ze heb gekend, en niet
te vergeten de map Molentekeningen van grote waarde. Het is be-
kend dat de heer Sipman tot kort voor zijn overlijden werkte aan
verscheidene publicaties, onder meer over de boerenmolens van
het Noord€D, over de houtzaagmolen, co over de oliemolen. Wij
hopen dat te zijner tijd ook dit werk kan worden uitgegeven, een
beter monument ter nagedaehtenis van deze begaafde en gedreven
molenliefhebber kunnen wij ons niet voorstellen.

HET BESTUUR VAN HET GILD FRYSKE MOUNDERS

VAN DE REDACTIETAFEL

Met dit 37e nummer zijn we dan begonnen aan de tiende jaargang al
weer. Het lijkt eigenlijk nog maar zo kort geleden, dat we op het pro-
vinciehuis rond de tafel zaten en besloten een officieel orgaan van
De Fryske Mole samen met het Gild Fryske Mounders uit te geven.
rÍEr gebeurt zoveel op molengebied dat er geen gebrek aan stof isr?,
schreven we toen. Dat bleek een juiste constatering: de 800 paginats
hebben we inmiddels al ruimschoots overschreden.
Tal van bestuurlijke mededelingen, wetenswaardigheden, molennieuw-
tjes, restauratie- en openingsverslagen, boekennieuws en historische
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artikelen, vaak verlucht met diverse fotots, hebbcn irt rlc rrÍ'gclopen
jaren uw brievenbus bereikt en wij spreken de hoop uit <l:rt «lic infor-
matie-overdracht voortgang mag vinden, Immers het hicrvoor bcnodig-
de geld wordt steeds schaarser!
Moedeloos zijn we echter niet. Juist dit jaar niet. De jubilea van hct
tienjarige Gild Fryske Mounders en de eind dit jaar 15 jarige Fryskc
Mole geven opgeteld 25 jaar molenzorg in Friesland.
Het zou een goede zaak ziin als iedere Ótskoat-lezer dit jaar als pre-
sentje ging zorgen voor minimaal één nieuw lid of donateur.
Vooral op de molens, waar de mounders aktief zijn en waar veelal be-
zoekers worden ontvangen, lijkt ons dit geen al te zware opgave.
Doen dus, in het belang van wat ons gezamenlijk bindt: de zorg en
het levend houden van onze Friese molens!
ivlet ingang van dit nummer is de redactie trouwens ook weer 'rop volle
sterktert gekomen: drs. D.M. Bunskoeke uit Heerenveen heeft zich be-
reid verklaard om in de redactiecommissie zitting te willen nemen. Wij
heten hem op deze plaats van harte welkom. Velen van U zullen zijn
naam al diverse malen in rrde ttskoat" zijn tegengekomen, maar vanaf
heden mogen we geregeld op een bijdrage van zijn kant rekenen.
Vorig jaar is hij aan de Rijksuniversiteit van Groningen afgestudeerd
en thans doet hij vrijwilligerswerk in het streekmuseum "Willem van
Haren'r in zijn woonplaats.

Als los-vast medewerkers hebben zich aangemeld de heren Brunsmann
uit Harlingen en Timmermans uit Heerenveen. Zij hebben geel zitting
in de redactiecommissie, maar vervullen een ondersteunende functie
waar het gaat om fotomateriaal en vergaring van molenbijzonderheden
van allerlei aard.
We hopen dat deze constructie zal leiden tot een verbreding van ons
informatiepakket rrmolenpost".

c.D.w.
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UITNODIGING VOORJAARSVERGADERING GILD FRYSKE MOUNDERS

Op vrijdag 29 maart 1985 wordt voor leden en donateurs van de
vereniging het GILD FRYSKE MOUNDERS de V.OORJAARSVERGADERINc
getrg. §91in gebouw I'DE LANTEARNEU (bijgebouw der Ned.Herv.Kerk)
te AKKRUM

De AGENDA voor deze vergadering zíet er als volgt uit:

1. OPENING.

2. Ingekomen stukken.
3. Verslag vorige vergadering.
4. Mededeling€n van de voorzitter.
5. Jaarverslag secretaris.
6. Jaarverslag penningmeester.

7. Jaarverslag opleidingscommissaris.

8. Toespraak van de voorzitter.
9. Volgens het rooster is aan beurt van aftreden de secretaris

mevr. P.C. de Jong - Dijkstra.
De secretaris stelt zich herkiesbaar.

10. Wat verder ter tafel komt.

11. Rondvraag.

12. SLUITING.

PAUZE
Na de PAUZE zullen er diars van Oost-Friesland (Duitsland) vertoond
worden door de heer J. Brunsmann uit HARLINGEN (zie zijn reisverslag
in rrde irtskoatrr nr. 36.)

-o-o-o-



MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders
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Nieuwe buitengewone leden:
BG 046 G. Sikkenga E.Halbertsmastraat 13, 8442 EN HEEBENVEEN.
BG 047 L. van Milgen Westermarwei 71, 8501 TB JOURE.

-o-o-o-
ADRESWIJZIGINGEN :

De heer H.J.C. van der Woude bliift aan als voorzitter
In de Bestuursvergadering van het GILD FRYSKE MOUNDERS, die
werd gehouden op donderdagavond 14 februari 1985 ten huize van de
fam. K. Lenstra te r, de heer H.J.C.
van der Woude, om verschillende redenen besloten op zijn besluit
terug te komen.
Het bestuur is danook bijzonder ingenomen met dit besluit.

Gelukwens

Vanaf deze plaats nog een gelukwens aan Harmke en Reinold de Schiffart,
met hun eerstgeboren kind, een zoon. De jongen werd geboren op
woensdag 6 februari 1985 te Uitwellingerga, hij draagt de namen Sipke
Willem, naar verluid woog hij bij de geboorte acht pond, en was vijf en
vijftig centimeter lang. Men zal zich herinneren dat de jonge vader
behoort tot de vaste bemanning van houtzaagmolen De Rat te lJlst, en
bovendien molenaar/beheerder is van de Himmole, de spinnekopmolen
nabij de rondweg te Sneek, die ter gelegenheid van dit heuglijk feit in
de vreugdstand werd gezet.

MUTATIEIS LEDENLIJST GILD FRYSKE MOUNDERS

Nieuwe gewone leden:

G L42L H. Talsma, Steenendamsterweg 6, 9112 HS BIRDAARD.
G 143 L H. Kloosterman, Mounewei 11, 9111 HB BIRDAARD.
G 144 L A. Middelkamp, Mounewei 4, 9111 HBBIRDAARD.
G 145 L J. Terpstra, Bourboomweg 25, 9112 HKBIRDAARD.
G 146 L M. Sierksma, van Aylvaweg 18, 9105 KT RINSUMAGEE§T.
G 147 L J. Kingma, Stijlsmastraat 11, 91.12 IrNi BIRDAARD.
G 148 L Sj. Kingma, Steenendamsterweg 10, 9112 HS BIRDAARD.
G 149 L D. Lasschuit, Hellingpad 32, 9112 HD BIRDAARD.
G 150 L A.M. Kraakman, Zwemmer 28, 9204 GE DRACHTEN.
G 151 L L. de Jong, Hellingpad 10, 9112 HD BIRDAARD.
G 152 L R.J. Zweytzer, De Gealanden 18/4 8918 KKLEEUWARDEN.
G 153 L F. van Ralten, C. de Roblesstraat 82, 9288 BAKOOTSTER-

TILLE.

G 095 G Mevr. G.S. ltliersma-Bartels,
Fonteinstraat 2A ,

G 135 L E. Duurk€D, W. van Peymastraat 2,
D 018 P. de Roest, Het Kanaal 48,
D 042 B.T, Sikkens,Methardusstraat 8,

-o-o-o-
Bedqnkt buiterlsewone leden :

BG 007 A. Visser , Kruidakker 1,

BG OLZ J. Hoekstra , N . varl Hiehtumstr . LZ ,
BG 026 Fr. Jansma, Julianastraat 7 ,

-o-o-o-
Bedankt gewone leden:
G 039 M W. de Boer, Botteloef 54,
G 057 G S. van Koten, Burg.H.Mulierstr. L4,
G 092 L D . de Haan, Uniaweg 25,

-o-o-o-
Bedankt Donateurs:
D 002 S . Reitsma, T jessensweg 3,

019 M. v.d. Vegt,Burg.B.Lohmanstr. 5,
023 N . J. Kuik€Íl , Jlr. lrtillen Ale:rander -

ozl K. Kuipers, Draco 4T , 
straat 55'

034 W. A. Klar€D , Gooilandlaan 83,

-o-o-o-

8913 CX
9145 RZ
9401 CC
9853 PG

9148 BD

9143 WB
9073 cW

LEEUWARDEN.
TERNAARD.
ASSEN.
MUNNEKEZTJL.

HIAURE
(bij Dokkum).
NES (Westd. ) .
MARRUM.

825L DS
8556 AG
9051 BB

DRONTEN.
SLOTEN (Fr. ).
STIENS.

D
D

D
D

9152 BD

9251 LA

8501 LX
7904 LA
8443 BH

WAAXENS
(Westd. ).

BERGUM.

JOURE.
HOOGEVEEN.
HEERENVEEN "



MOLENNIEUWS
STICHTING DE FRYSKE MOLE
door voorzitter A. Bokma

Nieuws Stichting De Fryske Mole.

Monumentenfonds .

Per 1 februari van dit jaar is in werking getreden het besluit van
Provinciale Staten van Friesland inzake de bijdrageregeling monumen-
tenfonds. Onder de aan eigenaren van monumenten toe te kennen bijdra-
gen vallen ook die in de kosten van het onderhoud van molens. Het
gaat in de eerste plaats om molens die op de monumentenlijst (art. I
van de Monumentenwet) staan. Maar in bijzondere gevallen kunnen
Gedeputeerde Staten een bijdrage toekennen ten behoeve van niet op
deze lijst voorkomende molens welke van algemeen belang zijn.
Indien de werkzaamheden aan een molen uitgevoerd worden met rijks-
subsidie bedraagt de provinciale bijdrage 15 procent van de door de
minister vastgestelde subsidiabele lasten.
IVlaar in het kader van werkgelegenheidsbevorderende maatregelen is
de provinciale bijdrage maximaal 10 procent. Indien echter de werk-
zaamheden worden uitgevoerd zonder subsidie van dd minister, wordt
de provinciale bijdrage van geval tot geval vastgesteld en kan nooit
meer bedragen dan 35 procent van de vastgestelde subsidiabele lasten;
ook van de gemeente wordt een redelijke bijdrage verwacht.
Jaarlijks wordt een bij de vaststelling van de provinciale begroting te
bepalen bedrag, gestort in het rronumenten fonds. Tevens wordt aan-
gegeven welke gedeelte beschikbaar is voor restauratie en onderhoud
van molens. Een aanvrage dient schriftelijk te worden ingediend bij
Gedeputeerde Staten. Aan de toekenning is een aantal voorwaarden
verbonden. Zo moet o.a. binnen 1 jaar na de toekenning een aanvang
zijn gemaakt met de uitvoering en binnen 2 jaar na de toekenning moet
die zijn voltooid. Binnen 15 iaar kan niet een nieuwe bijdrage worden
verleend. Het provinciaal beleid is gericht op een koppeling aan de
gemeenteliike biidrage die een redeliik deel van de nettolasten omvat,
maar uitzonderingen zijn mogelijk in biizondere situaties. Ook het be-
grip redelijk is niet exact aan te geven.

Nlolenverordening

Tegelijk met de inwerkingtreding van de nieuwe bijdrageregeling monu-
mentenfonds is door Provinciale Staten ingetrokken de op 29 maart 1955
vast gestelde molenverordenin g.
Toen deze molenverordening 30 jaar gelden in het leven werd geroepen
was er veel onduidelijkheid over het molenbeleid van de overheid.
De Friese Molencommissie had alleen een adviserende taak. Met de
molenverordening in de hand kon deze commissie meer reddend optreden.

9

Door het beter functioneren van het overheidsbeleid en de bundeling
van molenbehoudszaken in de §tichting rrDe Fryske Moler', verloor de
Friese molenverordening ziin betekenis meer en meer.

Dienstverlenend Buro
Gedeputeerde Staten van Friesland onderzoeken de mogelijkheden voor
het in het leven roepen van een Dienstverlenend Buro Monumentenzorg.
Hierbii wordt gedacht aan het doen uitvoeren van administratieve,
financiële en technische werkzaamheden op een centraal punt met finan-
ciële steun van de provincie. Samen met de vier stichtingen
Alde Fryske Tsjerken, Behoud kerkelijke gebouwen in Friesland,
Monumentenwacht Friesland en Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen,
neemt De Fryske Mole aan het overleg deel.
Onze stichting De Fryske Mole heeft daarbij wel benadrukt dat haar
relatie met het Provinciaal Bestuur een biizondere is.
De stichting De Fryske Mole is in 1970 in het leven geroepen door het
provinciaal bestuur voor het in stand houden van de molens in Fries-
land. Om deze verplichting na te komen geeft de provineie een aantal
faciliteiten.
Het overleg duurt nog voort.

a

.'OUD GEELTJE'' MET ONBEKENDE MOLENS THUISGEBRACHT

In nummer 27 van oktober 1982 plaatsten we op pag. 26 een oude,
vergeelde molenfoto. Pas toen het origineel op de proppen kwam, kon
de heer ltr.O. Bakker uit Harkstede het verlossende antwoord op deze
moeiliike molenpuzzel geven. Daarop was de achtergrond duidelijker
zichtbaar namelijk. Maar om verder kort te gaan: het betreft hier de
nog bestaande rrGoudriaanse molenrr, een grondzeiler poldermolen uit
1779 met in de verte vaag zichtbaar de omstreeks 1904 van zrn taak
ontheven en al lang niet meer bestaande wipmolen die t.n.v. de acht-
kanter stond. Nog weer noordelijker stond de in oktober j.l. in ge-
bruik gestelde wip (een pracht exemplaar trouwens) rtDe Westermolenrr
te Langerak welke tot 1925 in bedrijf is geweest. Voor meer informatie,
ook over die te Goudriaan, verwijzen wij naar het fraaie molenboek
trde molens van Zuid-Hollandr' (Den Haag, 1980).

Molenfotoverzamelaars die in het bezit ziin van een voor hen qgellljk
te traceren molen, kunnen via publicatie in I'de irtskoatttom o$ËEitiE:
ring vragen. Per nummer drukken wij echter niet meer dan één foto
of ansicht af.

de redactie

A. B.



l0 ll

INGEBRUIKSTELLING TWEEDE KOPPEL MAALSTENEN IN KORENMOLEN
trWINDLUST" TE WOLVEGA
door Lourens J. Sierkstra

Mevrouw Lenstro-Mulder verricht de ingebruikstelling. Links Roelof
Lenstra en noost de molenoorsweduwe Liurens Sierksiro.
De burgemeester klapt in z'n handen (foto De Koerier).

Toen ik begin november de zeer stijlvol uitgevoerde uitnodigingskaart
ontving, was mijn eerste gedachte: daar ga ik heen!
De eerstvolgende zaterdag daarop liet ik de kaart zien aan Jan Hofstra,
Johan Cnossen en Wypke Bootsma. Zij hadden zin om mee. Johan bood
aan die middag op I'De Ondernemingrr te malen. Wij hadden altijd goede
kontakten met de Lenstrars en hun kollega-molenaars op de I'Windlu.stt'.
Maar omdat zij rs zaterdags malen en wij ook, en omdat de afstand nog-
al groot is, liepen wij bij elkaar de deuren niet plat.
Op de zaterdag van de 20e november stond er bijna geen wind, zodat
wij besloten de molen in Witmarsum die middag gesloten te houden en
met ons vieren naar Wolvega te gaan. Voor het eerst in tien jaar bleef
'rDe Ondernemingn op zaterdagmiddag dicht ! Wij vertrokken om kwart
voor twee en het was al iets over half drie toen wij bij de molen aan-
kwamen.
De rrWindlustrt stond met te weinig wind en dus ook geen lust uiterst
traag te draaien. Bij binnenkomst werden wij hartelijk door Roelof

.! !\

.i..: ..it: . ti: i]

Ë
L
q)

.È
§
Lr,+r](
t/r§
q§
o§
-lo
ra §t§Í\§.Ë
Q€

r(D
eÈ
!ö
b§
q)
§ot(J-§
(/) qJ

=§b'
*§
LS
:q
o.:
I§r

L
§8È()
tnr
qs
-r q)
(l..-g
o\Eao.qq

o
(>

i8
lb-(.) .

§
= C§)*JOqJ

3 §è
>LO
E+.J=r(\La-

SOtn
= 9r<\.\§si
OrLï-O qJ-
O OtJ\.'\t
a_(4 ö[ ..s
§ c<§U\§oOLq)
èQ §§ ax,\ \.oxo-a§o

'!\r'. .. - ... .

't:



t2

i
q)
L
f,

U
Vt
L
q)
qJ

a)b
?

q)

=§l
s
.L- 

-o§+r§rà
t40
OQ

=.q-l
§

oÈ
VtqJF
9ö
öN
§t --\8§u
oÈ!p
Pq)§È
Ya)
ul\
\q)qJb

-.1
(/) S§Y
§?

\./ Ot

È*
Pb
aJs

§t

l3

Lenstra ontvangen. Wij stonden toch wel verrast te kiiken: onder in
de molen stond het stampvol mensen. Tal van genodigden waren aan-
wezig. Hernieuwd konden wij kennismaken met tal van molenvrienden
en bekenden. lVij hadden niet gedacht dat zovelen aanwezig zouden
zijn. Ook hadden wii er qua uitmonstering niet op gerekend. Wij kwa-
men in onze molenaarsuitrusting en werden meteen voor vol aangezien!
In zijn inleidende toespraak memoreerde Roelof nog eens wat er alle-
maal vooraf was gegaan aan de realisatie van dit tweede koppel stenen.
Wij hoorden o.a. dat de Rabo-bank financieel bijdroeg en dat er prak-
tisch werk was verricht dooi de technische school. Klaas Lenstra
maakte een schitterend uitgevoerde balanceer-rijn. Al het werk moest
in vrije tijd worden gedaan zodat het aanvankelijk gedachte half-jaar
uitliep tot twee jaar. Verder bleek uit de toespraak dat er nog wensen
blijven: o.a. het vervangen van de roeden die niet zo best meer zijn.
Na deze inleidende woorden, waarin verder nog tal van medewerkers
en de eigenaresse, de gemeente Weststellingwerf, dank werd gebraeht,
werden wij uitgenodigd naar boven te gaan. Daar werd de officiële
handeling van de ingebruikstelling uitgevoerd door mevrouw Lenstra-
Mulder, weduwe van de oud-molenaar van de "Windlust'r Ebbel Lenstra,
en moeder van Roelof en Klaas. Zij stortte de eerste zak graan in het
kaar door een ruk aan het verlengde stroptouw. Het gevlucht draaide
ondertussen wat harder, zodat het toch mogelijk bleek het graan te
breken.
De aanwezigen, onder wie de zeer geihteresseerde burgemeester Schurer,
kregen derhalve toch nog een indruk van werking en bijbehorende
geluiden. Hiermee was het officiële gedeelte min of meer afgelopen.
Beneden in de molen was gelegenheid tot het nuttigen van een natje en
een droogje, voortreffelijk verzorgd door de echtgenoten van de
molenaars.
De molen leent zich erg goed voor het ontvangen van bezoekers. Trek-
pleister hierbij is ook de op de eerste zolder aanwezige oudheidkamer.
De zeer grote molen kan dit er gemakkelijk bergen. De kombinatie met
het molenaarsbedrijf is natuurlijk ook weer lastig. Met name het opluien
van het graan kan niet rniddels luiken in de zolders plaats vinden.
Toch zien de molenaars kans om buiten de molen om over het hek van
de stelling heen op windkracht omhoog te luien.
Wij met zrn vieren bleven nog vrij lang in de molen. Goed kon men het
Zuid-hollandse type erin ontdekken. Opvallende bijzonderheden zijn de
genoemde grootte met vlucht van ruim 2? meter oud-hollandse ophekking
met fokwieksysteem van ir. FauëI, verder overring met slagstuk,
kneppelbeveiliging over de vangbalk. Het gaande werk is conisch van
uitvoering. De kap kruit op rollen.
Tot nu toe maalden de vrijwilligers met een koppel 17-er blauwe stenen,
het tweede koppel is een koppel 17-er kunststenen. Verder is er een
pletter, ook op windkracht, in bedrijf .

Veel is er de laatste jaren gerealiseerd. I'Windlust'r is een voorbeeld
van een molen die eigenlijk alleen met behulp van part-time molenaars
in stand kan worden gehouden.
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Er is altijd werk aan zorn molen. Naast het malen is er het gewone
onderhoud en dan is er altijd het streven de molen zo kompleet moge-
lijk te krijgen.
Wij brengen vanaf deze plaats dan ook hulde aan broeder Georgius,
Jaap Groen, Klaas Lenstra, Roelof Lenstra, Hendrik Scheenstra,
Sjoerd Scheenstra en Cor de Vos. Wij wensen hen veel succes en een
konsolidatie van de goede verhouding met de eigenaresse.
De schemering viel al in toen wij afscheid van de "Windlustrr en ziin
molenaars namen.

DE HOUTZAAGMOLEN VAN HOLLUM (AM.)

Onlangs kwam ik tot de verrassende ontdek-
king, dat ook Ameland een houtzaagmolen
had gehad. In het onder redaetie van
W.J. Maas uitgegeven rrMemorie Boeckrr van
C.P. Sorgdrager (L779-1826) is over deze
molen het één en ander opgetekend
( uitgave 1983 ) .
Voor deze molen was de eerste steen ttaan

de klippen gelegt" op 13 augustus 1783.
Hij stond waarschijnliik in .Hollum, waar
Sorgdrager zelf ook woonde en uiteraard
óók het meeste over optekende. Eigenaar
was Johannes Swart, die ziin molen pas
twee jaar na de eerste steen-legging het
eerste hout kon laten zagen. Misschien
speelde het moeilijk bereikbaar ziin van de
plaats hierbij een rol , maar ook de omvang
zal hieraan debet zijn geweest. Het was

n.l. een forse molen, bliikens de hierbij afgebeetde tekening van
Sorgdrager, met erbii een I'drooghuisrt voor het hout.
Waarschijnlijk was de molen - gezien de tekening - niet gedekt met
riet en liep de bekleding door tot aan de stelling. Wat Swart bewogen
heeft om de molen te laten bouwen is mij niet bekend' maar de scheeps-
bouw/reparatie zal daarbij wel een rol hebben gespeeld. waarschijnlijk
was de basis voor een dergelijke molen te smal, want in 1802 verkocht
Swart hem op afbraak. Sorgdrager vermeldt dat op 30 iuli van dat iaar
rrmolemakers van Lieuwaarderr begonnen waren met de afbraak van de
molen. Als leuke bijzonderheid zegt hij dan verder, dat hij ?rbij

Deventer weder (zal) werden opgerigtil Waar deze Hollumer molen dan
wel stond bij Deventer is nog niet opgehelderd. Zeker is, dat naast de
bekende rrBolwerksmolen" (A9 1863) in 1865 ook twee andere molens als
houtzaagmolens werkten in die stad. Deze stonden ten noordwesten van
het centlum bii de IJsselkade en waren in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw in eigendom bij P. Stoffel Czn.. De zuidelijkste van de
twee was dat sinds 184? en heette "De Vriendschapil. Na 1869 werkte
deze op stoomkracht en de restanten van de windmolen verbrandden
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in februari 1870. Het is niet uitgesloten, dat daarmee de laatste resten
van de molen uit Hollum verdwenen.

De historie van de Hollumer molens leert verder, dat er later nóg een
zaagmolen kwam. De in 1842 gebouwde koren- en pelmolen aldaar was
sinds 1850 in eigendom bij Willem Hendrik de Boer. Diens zoon Dirk
Willem de Boer kreeg in 1855 toestemming de molen tevens als hout-
zaagmolen in te richten. Hoelang die aanwezig is geweest is onduide-
lijk, maar de zagerii bteek opnieuw weinig winstgevend en verdween
vóór de afbraak van de molen ('rDe Verwachtingtt) in 1950. Tot zover
Hollum en haar houtzaagmolens.

drs. D.M. Bunskoeke.

OVER HET AFSCHRIJVEN VAN EEN SCHROEF MET DRIE GANGEN

Om een schroef met drie gangen
af te schrijv€D, gaat men als
volgt te werk. Het gedeelte van
de spil waar de schoepen komen
te zitten, verdeelt men in zes
lijnen in de lengteriehting van de
spil. Drie ervan zijn nu de hoofd-
lijnen met daartussen de andere
drie als hulplijnen.

:,:: :,':,,:,:,;,:;: NU bepaalt men dg Spogd en alS

de diameter, verdeelt men die dan
in lijnen overdwars op de lengte-
lijnen , Is de diameter 1. 50 m . dan
wordt de spoed ook 1. 50 m. Dus
verdeelt men dwars over de spil
telkens een lijn met een tussen-

Fotots: Brunsmonn l-larlingen
Boven : Jan Hof stro oon het werk
met de schroef voor de Hort-
werder spinnekop.
On der : de zelf de sch roef , gelegen
in logers; de spil kon d.m,v.
een dieselmotor ( niet zichtbaor)
drooien.
Iengte die men van de schroef wil
er op, dan kan men beginnen met
de duigen in geslagen worden,
Dit afschrijven van een schroef heb ik als molenaar geleerd van onze
molenmaker Meint van der Meulen uit Dokkum. Van der Meulen vertelde

ruimte van 50 cm " Dit zijn dan
hier weer de hoofdlijnen en daar
tussenin, dus te beginnen op
25 cm. en dan vervolgens ook
weer 50 cm. daar tussenin; dit
zijn dan weer de hulplijnen.
En nu trekt men de lijn schuin
over van r1o. t hoofdlijn lengte-
richting naar de beide lengte-
en dwarshulplijnen naar r1o. 2
hoofdlijn, lengte- en dwarslijn
en zo komt men dan telkens op
deze blokken te kruisen, op de

maken. Staan nu de drie lijnen
het uithakken van de sleuf waar
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er bii, dat wanneer de vijzel in steile helling het water hoog moest
opbrengen, dat dan de spoed wel eens wat kleiner werd gemaakt;
was de helling soms nogal flauw, dan werd de spoed wel een wat groter
gemaakt. Maar normaal gingen spoed en diameter meest samen op.
Om een schroef op schaal 1 op 10 na te maken, dat is een heel karwei,
maar ook heel mooi werk' Jan de swart, Hallum.

VAN RONDMAALCIRCUIT NAAR BEMALINGSFUNCTIE.
NDE KLAVERtr BIJ BOLSWARD WEER EEN VOLWAARDIG MONUMENT

door J. Brunsmann

De molende molen. Deze foto is genomen voordot de nieuwe schroefbok
wos oangebrocht. De oude betonnen bok is nog zichtboar.

(foto Brunsmonn).
Ongeveer 1km. ten westen van Bolsward, niet ver van, naar men zegt
de meest gefotografeerde molen van Friesland, de poldermolen Lonjè,
staat midden in het land de spinnekop trDe Klaver". Men kan hem be-
reiken via de oude weg van Bolsward naar Harkezijl .

In het 'rFriese Molenboekil is een foto opgenomen (aug.1978) er kan dan
gesproken worden van een molenwrak. Inmiddels was de molen weer ge-
heel gerestaureerd door Bouwbedrijf Van Zuiden te Tjerkwerd en hij
stond er dan ook weer keurig bij.Een ding ontbrak echter, dat was een
bemalingsfunctie. Op gezette tijden draaide de molen wel , en er kwam
ook wel behoorlijk wat water uit de uitschoot, maar dat zelfde water
liep door een buis welke in de polderdijk was aangebracht weer naar de
schroef terug. Even voor de molen, was de poldersloot door een houten
damwand afgesloten. Al met al geen ideale situatie.
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Dit was een doorn in het oog van vrijwillig molenaar J. Hofstra, en
het duurde dan ook niet lang, of hij liep met plannen rond voor een
bemalingsfunctie voor deze molen.
Dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wegens de dieponwate-
ring reikte de schroef niet meer in het water. Ook de financiën
moesten worden geregeld. Toen dat alles in orde was, kon er een aan-
vang met de werkzaamheden worden gemaakt. Om weer water op de
schroef te kunnen krijgen, moest de helling van de schroefbak steiler
worden. Met de oude betonnen schroefbak was dit niet mogelijk, deze
moest dus worden gesloopt. Voor dat de schroef werd uitgenomen,
werd met draaiende molen een gedeelte van de bovenkant bij de hals
van de schroefas rond gedraaid, dit omdat er in verband met de grotere
opvoerhoogte een aantal duigen bij moesten worden geplaatst. Toen
dit was gebeurd, werd de schroef uitgenomen en werden 3 x 5 duigen
bij de hals aangebracht. Nadat dit werk was verricht, werd met behulp
van Gijs van Reeuwijk (Ruigehuizen) op 10 juli begonnen met de sloop
van de betonnen schroefbak.
Op 16 juli werd begonnen met de nieuwe schroefbak. Eerst hout scha-
ven, spanten maken enz. In een aan de agrarische bestemming onttrok-
ken boerderij te Schraard werd daarna de bak verder gemaakt.
Toen alles zover klaar was, kwam het buitengebeuren aan de orde.
De schroefbak was inmiddels met een platte wagen aangevoerd. Omdat
er een kraan nodig was voor het inbrengen van de bak, werd van de
gelegenheid gebruik gemaakt om meteen een duiker door een dam te
leggen. Dit was nodig om voldoende water naar de molen te kunnen
krijgen. Bij de ruilverkaveling rrabii..::igelollum waren een aantal be-

De schroef is reeds verlengd,
nieuwe ligt op de wagen bii de

de oude schroefbok is gesloopt en de
molen, (foto: J. Brunsmonn).
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De bok ligt op z'n ploots, De heren blozen even uit. V.l.n.r. J.Hofstro,
l4l . von Kolsbeek de kroondriiver en L. Sierkstro. (foto: J. Brunsmonn).

tonnen buizen (muilprofiel) overbodig geworden, deze werden nu ge-
bruikt voor deze duiker. rs Middags ongeveer 3 uur was de duiker
gereed, en reed de kraan naar de molen. De schroefbak kwam in de
stroppen te hangen, en na enig ilgemoor" lag ook deze op zijn plaats.
Het zwaarste gedeelte van de klus was nu gebeurd, maar er moest
nog wel het een en ander gedaan worden.
Er moest nog een stuk walbeschoeiing worden gemaakt, doordat de
schroef steiler was komen te liggen, moest er ook binnen nogal wat
worden veranderd. De halssteen moest in de juiste stand worden ge-
bracht, de kamwielen opnieuw gesteld en ook de nieuwe luiken op

Attiid een levendig gezicht, woter uit de
0tskoot (foto: J. Brunsmonn ),

de bak moesten nog
worden gemaakt, en niet
te vergeten het krooshek.
19 oktober werd er voor
het eerst proefgedraaid,
en nu is er weer een wer-
kende molen meer in Fries-
land. Hoewel een molen op
zich een monument is, kan
men toeh een werkende mo-
len als een dubbel monument
beschouwen, €Íl deze situatie
is tevens de beste waarborg
voor het molenbehoud in
onze provincie. Als tegen-
pool kan dan worden be-
sehouwd, de beide spinne-
koppen te Barrahtrs.
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Dit unieke duo, eens een sieraad van deze streek, is langzamerhand
verworden tot een puinhoop. En helaas, dit zijn niet de enige.

Gelukkig zijn er op dit moment ook nog mensen die dit, koste wat het
kost, willen voorkomen.
J. Hofstra, L. Sierkstra, Joh. Cnossen, Gijs van Reeuwijk, een woord
van dank is hier zeker op ziin plaats.

N.B. Opvallend is (tenminste bij ons in de omgeving) dat er bij de
mensen die in hun vrije tijd de molens bemannen of onderhouden, geen
enkele werkloze is. Al deze mensen hebben ofwel een volledige dagtaak,

of zijn er nog scholieren.
Alleen Jan Hofstra heeft voor
bovenstaand karwei maar liefst
330 werkuren in zijn maalboekje!
Van de anderen die hebben
meegewerkt is het aantal uren
ons niet bekend.

Winter in sloten.. ..... ....

foto: Cerben D. Wiinjo.

B LI KSEM INSLAC B IJ W IN DMOLENS

Sinds drie jaar bestaat er een instantie die zich bezighoudt met het
onderzoek naar blikseminslagen met schade. Dit is een commissie van
het Nederlands Electrotechnisch Comité (N.E.C.); dezelfde commissie die
ook een norm heeft opgesteld voor bliksemafleiderinstallaties. Deze
norm, bekend als NEN 1014, bevat ook een hoofdstuk gewijd aan molens.
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Zorn norm wordt eens in de zoveel tijd herzien, waarbij het van groot
belang is dat de richtlijnen voor bliksemafleiderinstallaties worden
aangepast aan ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan. En voor
het verzamelen van die gegevens bij molens wordt nu een beroep ge-
daan op de molenwereld.
Bij het N.E.C. worden p. j. ongeveer honderd gevallen van bliksem-
inslag met schade bij gebouwen in ons land gemeld, veelal door brand-
weercommandanten en inspecteurs van elektriciteitsbedrijven.
Voorts doet de KEMA in Arnhem onderzoek op het terrein van bliksem-
inslagen. Dat onderzoek is vooral gericht op het verkrijgen van juiste
getallen wat betreft het aantal inslagen per vierkante kilometer, en de
optredende stroomsterkten, en het uitvoeren van proeven met bliksem-
spanningen in het hoogspanningslaboratorium. Voorts heeft de KEMA
specialisten die afleiderinstallaties kunnen inspecteren.
Net als kerktorens zijn onze windmolens vaak objecten die hoog uit-
steken boven de omgeving. Maar molens vormen een extra bijzondere
categorie, omdat het werktuigen zijn, waarvan de wieken en de kap
moeten kunnen draaien. Dit vraagt extra voorzieningen zoals losse
flexibele kabels waarmee de roeden aan een aardleiding kunnen worden
gekoppeld. En dat vormt een zwakke schakel ten opzichte van alle
andere g:ebouwen, waar een hele afleiderinstallatie een vaste bevesti-
ging heeft.
Wat betreft het onderzoek naar gemelde schadegevallen zouden zowel
KEMA als N.E.C. het toejuichen als meer bekend werd over inslagen
in molens. Zelf ziin wij niet alleen geihteresseerd in inslagen met schade,
maar ook in inslagen zonder noemenswaardige schade, omdat daaruit kan
blijken hoe een goede afleider heeft gefunctioneerd.
Ook melding van inslag in nabijgelegen schuren, zomerhuizen, mole-
naarswoningen, silors, etc. is interessant.
Bij het verzamelen van de gegevens willcn wij graag een beroep doen
op moleneigenaren, molenaars, molenbeheerders, etc. om zoveel moge-
lijk details te verstrekken over inslagen en de gevolgen daarvan in de
afgelopen jaren. Punten die daarbij ondermeer van belang ziin, ziin:
wat voor type molen betrof het, hoe is deze gelegen, wat voor installa-
tie zat er op de molen, waar sloeg de bliksem in, was er schade, zoia
waar en hoeveel, etc.,etc.
Hun die hieraan medewerking willen verlenen en op dit soort vragen
duidelijke antwoorden kunnen geven, wordt verzocht een briefkaartie
te sturen naar t'De Hollandsche Molenr', Herengracht 476, 1017 CB
Amsterdam, met daarop '?Melding blikseminslag". Zii ontvangen dan
een uitgebreid vragenformulier. De gegevens gaan dan later naar de
genoemde instanties.
Wii sfellen de medewerking hieraan zeer op prijs, omdat het in het be-
lang van de molens kan zijn wanneer de richtlijnen voor bliksemafleider-
instàlaties op molens goed zijn afgestemd op ervaringen in de praktijk,
zodat de molens zo doelmatig mogelijk beveiligd worden tegen de gevol-
g€n van blikseminslagen' 

Dr. E. Zwijnenberg.
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AGENDA
Mededelingen voor deze rubriek gelieve men te zenden noar de redoktie
29 maart voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders te Akkrum
20 april boottocht t.g.v. jubileum Gild Fryske Mounders
4 mei eerste molenzaterdag

11 mei nationale molendag
23 mei jubileumdatum Gild Fryske Mounders
25 mei sluitingsdatum kopij voor ritskoat nr. 38

1 iuni tweede molenzaterdag
6 juli derde molenzaterdag
3 augustus vierde molenzaterdag
7 september vijfde molenzaterdag
1 november najaarsvergadering Gild Fryske Mounders

28 december jubileumdatum Fryske Mole

skoatrt nr. 35 ) is er ongetwijfeld
Veel ple ziert

NAT I ONALE MO LEN DAG
6

MOLEN ZATERDACEN

Ook dit jaar zal opnieuw de Nationale
Molendag gehouden worden en wel op
11 mei a.s. Wanneer we terug zien op
het vorig jaar dan kunnen we alleen
maar eonstateren dat die dag een
groot sueees is geworden. Voor dit
jaar hopen we op een minstens even-
grote deelnaffi€, zowel landelijk als
provineiaal . De mounders zitten oÍl:
getwijfeld al weer te popelen om van
die molendag een geweldige feestdag
te maken. Wanneer het weer wat mee-
zit , dan zal dat ook best wel lukken.
Op het moment dat we dit schrijv€D,
is het nog niet duidelijk op welke
molens speciale evenementen_ _ge-organiseerd zullen worden. Maar met
de lijst van deelnemende molens van
vorig jaar in de hand (zie I'de irt-
een boeiende route uit te stippelen.

Ook vragen de molenzaterdagen weer onze aandacht. De blauwe molen-
wimpel is zo langzamerhand een begrip aan het worden. Voor wie het
nog niet weet: molens getooid met een blauwe wimpel zijn voor bezoekers
opengesteld. Op de eerste zaterdagen van de maanden mei tot en met
oktober draaien er in het hele land zoveel mogelijk molens.
Voor molenaars een mooie gelegenheid om aan ledenwerving te doen,
voor molenliefhebbers een schitterende kans om van onze molensehoon-
heid te genieten. c.D.W.
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KNIPSELDOOS (1)

Zoals bekend mag worden verondersteld beschikt molenvriend Popke
Timmermans uit Heerenveen over een indrukwekkende molenverzame-
ling waartoe ook kranteknipsels behoren. Onlangs deed hij ons onder-
staand artikel toekomen over de houtzaagmolen van lJlst.
?rlk vond het artikel in een plakboek, van wijlen de heer Sj. de Zee,
(een bekend strijder in de Friese en sociaal-maatschappelijke beweging
gedurende de eerste dertig jaar van deze eeuw, amateur-historicus en
woonachtig te Irnsum, rd.) dat zich thans bevindt in de bibliotheek
van het rrMuseum Willem van Haren'r te Heerenveen. Ik wil het de lezers
van rrde ritskoatil niet onthoudenr', aldus Popke Timmermans.

Dan nog even dit: onderstaand artikel is geschreven door R(einder)
B(rolsma) (1882-1953; schilder, later Fries schrijver en journalist).
De bijdrage verscheen op 20 maart 1943, het is ons niet bekend in welk
dagblad. Voor de niet Friezen plaatsen we hierna een samenvatting in
het Nederlands.

BYLANS DE WEI
DRY LST

Eat oer in eld, forneamd en echt Frysk bidriuw

De skiednis fen de houtmounle ItDe Rat" scille wy it nou oer hawwe.
En, hwet der mei annex giet. Dëryn wirde echte àlde Drylster nam-
men bifrissele.
Oppedyk en Nooit gedacht.
De earste as eigener, bistjtrrder-irndernimmer, de lèste as ritfierder
en wirkmaster.
Men scoe ek noch de namme neame kinne fen boekhàlder Visser, de
man dyrt it biwàld fiert oer it greatboek en archief .

Fierders spylje in greate rol de Fryske hellingbazen, de Fryske skip-
pers binammen dy irt it tydrek fen de houtene skippen. En de namme
fen hjarren eale beskermhear, Jonkhear fen Swinderen, scil ek neamd
wirde, dy dërre op it slot to Riis.
Mar hwërsanne wieren wy ek bleaun?
O ja, op it Snitser binnenpaed, det fen Drylst Öf bylàns de Geeuw op
re stèd Snits ta giet, dwers troch de lannen - en, al is it mar in koarte
distànsie,lit dochs nimmen de tocht yn 'e winter irndernimme, hwent
forby de earste boerepleats is it amper irnbigeanber.

Jusjes btrten de stëd stiet dan dy houtmounle, sirnder kop, sirnder
roeden, stirt en swikstelling as in bline Simson.
En dëromhinne, wiid en siid forspraet, de knoestige beamstammen en
it seage hout en dër is yette in houtstek, - koartom, in libben bidriuw
noch. Op it mounletek sit in boerd mei in almeugend greate rot dërop
öfbylde. Gànsk in ding en it mocht bikend stean, dat hy by nacht en
Crntyd ek wolris oan it reid pluzet, hwent det is hjir en dër skibbich.
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De namme fen de wed. W.J. Oppedyk stiet mei greate wite letters op
re seagerij, en omdet de doarren hjir ta sitte, is it nedich dy widdou
ris op to sykjen, wol men mear fen dizze mounleskiednis komme to witen.
Wolnou, de w id dou bist iet net m ear. Wybilànjenei
freegjen by it tige moaije slotsje, midden yn 'e stëd en dér wennet
minhear Oppedyk, dy rt eigener is fen de mounle en it hiele bidriuw en
al frijhwet op jierren en ris forwiist nei it kantoar, in moai great en
foarsk hearehirs en sjuch, d é r r e kin men ynienen sfrnder praten
en freegjen hiel hwet wiis wirde.
Hwet det kantoar is sa bistrnder. Rom, heech, deftich, àldmoadrich,
aerich, nijskjirrich. Koartom, i t s p r e k t. De beide boppeste
lofter en rjuchter panielen fen it almeugend hege pijsket binne biskil-
dere mei tafrielen ót re àlde tiid, dort de mounlen oan te Geeuw flak by
Drylst yn folle fleur wieren. Bliere, simmerske tafrielen mei silende
skippen en silende wite wolkens oan in blauwe loft. Det is itselde sté,
dërrt wy niis krektsa wieren, mar dan sprekkender.
En de hearen op det kantoar binne net stoef en öfwizend, mar genegen
om hwet te forheljen. Hjir binne wy yn in formidden, dërrt bilangstel-
lingisf en beide kanten endetarbeidetlicht. Samoastit
altyd wèze. Fryslàn hat dochs rjucht op it relaes fen hwet t0ke finder-
nimmers mei bikwaem folk wisten to biskreppen yn forrin fen -, wol ,
men kin yn dit gefal sizze, fen ieuwen. Ommers, sa lang -, in lyts
300 jier, is hjir al hout seage, hout skaefd, hout forhandele...
Allerearst dan bijouwe wy irs op in paed nei de wente fan I p e
S joerd Nooit gedacht, de mastersfeint, dyrtophedenin
bytsje gammel is, mar net sa slim as hy kin írs wol to wird stean. Hy
wennet deun njonken de nije skaverij, det is in febryk mei greatskeap-
ske masines, dèrrt alwer in greate aek mei hout for de wàl leit. Sjoerd
i[es is helder genöch om syn wird to dwaen, in krasse man fen om en
by de sauntich en nou oansteande hat hy net minder as 60 dërfàn
?rde saek'r tsjinne. En alear syn heit 52. Sjoerd syn broer, dyrt wy
krektsa efkes sprieken, ek amper 50.
Hjahea rre dosnet by it bidriuw, marbinnein diel de rf e n
wirden.
En de mounle rrDe Ratrr dy het dèr nou al sont 1828 op det sté stien en
noch 30 jier tofoaren oan De Saen as rog- en pelmounle.
Yn'85, dos as jonge fen toalf jier, kaem Sjoerd by it fak by heit. Do
arbeiden hja mei 5 man en altyd smoardrok. Altyd...., ja, as de wyn
mei helpe woe; de w y n wier de wirkmaster. Gewoanwei, sei Nooitge-
dacht, arbeiden wy fenmoarns Soant jouns 8, mart s j in ne de
wyn, dan kamen der soms satn 30 frren by. Dan moasten de frouliue
mei oan re tiid tinke moarns.
ilIt hat dochris west", sei er, ttop in ilaeityd, do moasten wy for net
minder as 13 boerepleatse it hout ré meitsje. Do seagen de mounlen to
Wàldsein en Harns ek noch for de firma. En dérby - it wier soms sa
spannend, bygelyks as der in lading óflevere wirde moast - as it skip
amper ófladen wier en de wyn liet irs yn te steek. Ja, dan fleaeh it yen
oan, dan scoe men ek de wyn noch oantreaste wolle.
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Soks komt nou net mear foar, mar dochs hat rrDe Rótl noch jimmer
wearde, omdet wy dèrre it swierste hout seagje kinne, oant 1,25
meter dikte ta. Dan moat de boppedrompel fen it greatramt omheech
brocht wirde en saunfoets seagen brirkt.
Ek for kromme en forwoechsen beammen giet der neat foar in seach-
ramt mei in gleed.

§a fortelt de mastersfeint fen syn mounle, dyrt syn hiele libben om-
trint opfoardere hat en noch dwaen scil. Yn 1915 binne de roeden fen
de mounle naem, de swikstelling, de kop en de spruten - stirt en
skoarren en wier it kruijen en Ithorr-roppen nei boppen ta dien as de
fang der oplein wirde moast. Mar lykwols forset hy noch in soad wirk.
Wy hawwe Sioerd Ipes betterskip winske; hy is ommers finmisber,
binammen nou it jongfolk sa krap wirdt.
Op it kantoar fornamen wy noch it ien en oar fen de boekhàlder, de
hear D. V i s s e r. Hawwe àlde rboeken'r sjoen, dytt de firma noch
kompleet het fen 1756 öf. U.o. in rekkening Ít 1809 fen de mounlemakker
Oly fen Snits, rjuchtte oan: r?De Weduw Vrouw van Walle Jans oprd D ii kil.
Fansels mei it Frànske segel dérop. En den de nammen fen de feinten
en de deihieren.
rUan Oly 6 dag,6-11, Marten 6 dag, 5-8, Sjoerd 5 dag, 7-15 ensfh.
Huur van touwen en blokkeh en Vressels 4-10, 355 pond Lood 83-16-10il.
De fiertael is soms heal Frysk, heal stedsk, yn dy 6lde boeken, mar
wol tige bigripelik.
Ja,det àlde archief, goed oardene en biwarre, befettet de skiednis fen in
- for syn tiden mànsk bidriuw. Binammen de ekenhouthandel wier fen
greate bitsjutting. De mounle rDe Rötil siet altyd folop ynrt wirk,
hwent fierwei de measte hellingbazen, sawol y n as b ir t e n Fryslàn,
bitrieken hjirwei hjar skirtmakkershout.
Yn de boeken komme hjar nammen allegearre foar, der binne tr.o. ek dy
by -, det de foarfaers wieren fen Piter Jelles.
En it sprekt hast wol fanselt det de àlde firmant, de àlde hear Oppedyk,
yn konneksies stie mei Jonkhear fen Swinderen to Riis -, de nommele
minskefrjeon, de man fen hwa sein waerd, det omtrint alle earme skip-
pers yn Frysldn it bisit fen in reigenil skitte oan syn rynskens to
tankjen hienen.
Dort de saek letter oergie op de tsjintwirge eigeners waerd de ekenhout-
handel nochal bilangryÈ ítwreide troch in eigen kantoar to.stiftsjen yn
DÍrtsklàn en it oansiellen fen in saneamde Waldmeister,dyrt it hout op re

Versteigerungen koft en mei eigen personiel bikapPe en ta flotten bi-
klampte mei lànge driuwdinnen en sa de Isel del nei Swolle, fortranspor-
tearre. Dër naem it folk it oer en fierde it nei Drylst ta. Hwet in aksje'
hwet in aksie.
wy hawwe de waldmeister mei syn híshàlding en syn hirs op in foto sioen.
Dà firma krige sadwaende de wissens fen earste soart hout, mar de drokte
naem sa ta, àet yn 18?4 in steamhoutseagerii boud waerd, ien fen de
earsten hjirre yn it Noarden.
nDe R6til bliuw yn wëzen, in set lang ek noch in twadde wynmounle oan
dis kant De Geeuw. Mar do't de houten skippen it óflizze moasten tsiin
de izeren, forfoel dy drokte en riuchte de firma filialen op to Snits - '
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den Haag en Amsterdam om dizze op gebiet fen meubelhout ensfh. op
re nij sleet to krijen for de ekenhouthandel .

Dit ien mei oar binne, o sa koartwei, de foarneamste bisirnderheden
fen in bidriuw dat sarn greate rol spile hat yn it Fryske folkslibben,
det wy bliid binne dër hwet fen forhelje to kinnen irnder ris rubryk
fen trBylàns de Weitr. It is wier, ttB y I à n s i t w e t t e rrr hie
diskear better de sitewaesje oantsjut. Mar Fryslàn is ommers binam-
menfordebirtenwachtit w et t erlàn! R.B.

lets over houtzaagmolen "De Rattt te lJlst
Reinder Brolsma is op weg naar IJlst om een bezoek te brengen aan het
molenrestant van rrDe Ratrt waarin het houtzagersbedrijf nog volop leeft.
Op het erf liggen de knoestige boomstammen en het gezaagde hout en
er bevindt zich ook nog een houttuin. Op het molenbord staat een grote
rat afgebeeld die vast ook wel eens aan het riet peuzelt, want dat is
wat beschadigd. Met grote, witte letters staat de naam van de weduwe
W.J. Oppedijk op de zagerii.
Om meer over de geschiedenis aan de weet te komen, wordt de weduwe
opgezocht maar zij bestaat niet meer. De eigenaar, mijnheer Oppediik,
verwijst naar het kantoor, een deftig en indrukwekkend gebouw.
Panelen van de houten wand zijn beschilderd met taferelen uit de oude
tijd toen de molens aan de Geeuw nog in volle glorie prijkten. De
kantoorklerken zijn zeker genegen om wat te vertellen. Friesland heeft
recht op het relaas van wat handige ondernemers met bekwaam werk-
volk in de loop van eeuwen hebben bereikt. Immers, al bijna 300 jaar
is hier gezaagd, hout geschaafd en verhandeld.
Eerst wordt de meesterknecht Ipe Sjoerd Nooitgedacht in zijn woning
naast de nieuwe schaverij opgezocht. Dat is de fabriek met zrn groot-
scheepse machines. Voor de wal ligt een grote aak met hout.
Sjoerd Ipes, een krasse baas van zotn 70 jaar, is nog helder g€noeg om
het woord te doen. Zestig jaren heeft hij de zaak gediend, zijn vader
vroeger 52 en zijn broer Ipe bijna 50 jaar.
Molen rtDe Ratil heeft daar al sinds 1828 gestaan en nog dertig jaar daar-
voor als koren- en pelmolen aan de Zaan.
Sjoerd kwam in 1885 als jongen van twaalf jaar als knecht bij zijn vader
in het vak. Ze werkten met zrn vijven en het was altijd bijzonder druk;
ja, als de wind een handje hielp want die was de werkmeester.
Er werd gewerkt van ts morgens 5 tot rs avonds 8 uur, maar als het
flink waaide kwam en nog wel eens zotn 30 uur bij.
rrEens moesten we voor zotn dertien boerderijen het hout zagen. Toen
zaagden de molens in Woudsend en Harlingen ook nog voor de firma.
Het was dan wel spannend wanneer er weer een lading afgeleverd moest
worden en de wind het vervolgens liet afweten. Dat komt nu niet meer
voor, maar toch heeft rrDe Ratr? nog waarde want wij kunnen daar het
zwaarste hout zagen, tot een dikte van L,25 meter. Dan moet het boven-
hoofd van het grootraam omhoog gebracht worden, er worden dan zeven-
voets-zagen gebruikt. Ook voor kromme en vergroeide bomen gaat er
niks boven een zaagraam met een slede", aldus de meesterknecht wiens
leven bijna helemaal werd opgeëist door de molen.
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Fotofrogmenten van een der ponelen met links
rechts " De Rot't . I n de " Op pediik-komer" von
museum te Sneek ziin de beschilderde panelen
(uit de fotocollectie von C.D. Wijnio).

" De T rompmolen " en
het Fries Scheepvaart-
nog te be zichtigen .

Houtzoogmolen t'De Rot" nog in ontwiekte toestond.
Foto-opnome: begin der ioren viiftig.
(uit de collectie von Popke Timmermons).
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In 1915 zijn roeden, kop, staart en zwichtstelling weggehaald, waar-
mee het tthott-geroep naar boven toe als er gevangen werd ook tot het
verleden ging behoren. Maar desondanks verzet de molen nog heel wat
werk.
Op het kantoor werclen cle boeken ingezien; de firma bezit ze nog van-
af 1756, compleet. O.a. een rekening uit 1809 van molenmaker Oly uit
Sneek, gericht aan "De Weduw Vrouw van Walle Jans op re Dijk't, voor-
zien van het Franse zegel. En met de namen van de knechten en hun
lonen. rtJan Oly 6 dag, 6-11, Marten 6 dag, 5-8, Sjoerd 5 dag, 7-15
enz. Huur voor touwen en blokken en Vressels 4-10, 355 pond Lood
83-16-10." De voertaal is Fries, half stads, maar goed te begrijpen.
Vooral de handel in eikenhout was van grote betekenins. Scheepswerf-
bazen van binnen en buiten de provincie betrokken van hier hun
schuitmakershout. In de boeken komen al hun namen voor, waaronder
de voorvaderen van Pieter Jelles. De oude heer Oppedijk had goede
relaties met jhr. Van Swinderen uit Rijs, de nobele mensenvriend van
wie werd gezegd dat bijna alle arme schippers in Friesland het bezit
van een "eigen" schuit aan zijn goedgeefsheid te danken hadden.
Toen de zaak later overging op de huidige eigenaren, werd de handel
in eikenhout belangrijk uitgebreid door een kantoor in Duitsland te
stichten. Een zogenoemde Waldmeister kocht hout op de Versteigerun-
gen. Met eigen personeel werd het bijgekapt en tot vlotten verbonden.
Deze werden over de lJssel naar Zwolle getransporteerd, waar het
werkvolk ze overnam en naar lJlst voer. Wat een aktie.

De drukte nam zo toe, dat in 1874 een stoomzagerij gebouwd
werd, een van de eersten hier in het noorden. "De Ratil bleef bestaan;
een hele poos ook nog een tweede molen aan deze kant van de Geeuw.
Met de komst van ijzeren schepen, nam de drukte af en richtte de
firma fitialen op in Sneek, Den Haag en Amsterdam. Op meubelgebied
zag men een nieuw afzetgebied voor de handel in eiken.
Dit zijn de voornaamste bijzonderheden van het bedrijf dat zorn grote
rol heeft gespeeld in het Friese volksleven.

(Samenvattende vrije vertaling: G.D. Wijnja).
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Mededelingen voor deze rubriek
gelieve men te zenden naar de
redaktie.

Molens tussen stod en d'olde lontschop; eerste deel in de Horener
Historische Reeks door drs, D.M, Bunskoeke; 40 blodziiden met 18

fotots en lof tekeningen en 3 overzichtskoorties; in een stevig vier-
kleurenomslog; formoot 16 x 23 cm.; uitgegeven door boekhqndel
Boomker, Horen i.s.m. Knoop Horen bv; tel. 050-344013;
Priis f . 9,90.

Op 14 november i.l. kwam bovengenoemde uitgave op de molenboeken-
markt. Daarvoor zorgde drs. D.M. Bunskoeke, onze kersverse mede-
werker van'rde ritskoatr'. Via zijn docent geschiedenis aan de Rijks-
universiteit van Groningen kreeg hii de opdracht om de historie van de
molens in de gemeente Haren op schrift te stellen. Met veel enthou-
siasme en geestdrift dook hij daarvoor in de provinciale archieven
van Groningen en Drenthe, alsmede in het gemeente-archief.
Een en andér heeft geresulteerd in een belangrijk en boeiend stukie
geschiedschrijving dat door de keurige verzorging van de drukker
(lay-out en papierkeuze) in een aantrekkeliik jasje is gestoken.
Ook de fotots dragen daartoe bij . Bijzonder jammer is het evenwel
dat op pagina 14 de tweede molen van Noordlaren is "weggeknipt?r,
wat de lay-outman kwalijk genomen mag worden!
Het boekje besluit met een overzicht van ter sprake gekomen molens,
waarvan de nummers corresponderen met die op een duideliik kaartie,
en een verantwoording der afbeeldingen.
Tot slot voegen wij hierbij gaarrle de complimenten toe aan de samen-
steller voor de totstandkoming van dit keurige boekje, dat we de
molenhistorici van harte kunnen aanbevelen.

De stonderd-oliemolen: een in Nederlond verloren gegone molenin-
richting; 7 poginots te!lend ortikel inttde Molenoor" nr. 51 /52 von
19 decémber 1984; 12 foto's en 6 doorsnedetekeningen.

Dit artikel is voor zowel molenhistorici alsmede molentechnici het
neusje van de zalm. De Kramer heeft aangetoond dat de eerste wind-
oliemolens standerdmolens waren en niet, zoals vaak werd veronder-
steld, wipmolens vanwege de vierkante vorm. Ook mag aangenomen
worden dat de windoliemolens van Harlingen en Leeuwarden (samen
met die van Alkmaar de oudste windoliemolenvermeldingen; 1566)
niet de eerste in Nederland zullen ziin geweest.
Hoewel de inrichting aanvankelijk veel hoofdbrekens moet hebben ge-
kost, is De Kramer erin geslaagd een prima beeld te geven van hoe
de otieslagerij in zo'n betrekkelijk kleine ruimte van een standerdkast
was opgesteld en hoe een en ander functioneerde.
Oe ouàé foto?s uit lgBB ( ! ) en de doorsneetekeningen in het bijzonder
verduidelijken het geschrevene uitstekend.
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Van I'de Molenaart'zijn geen losse nummers verkrijgbaar. Het blad ver-
schijnt een keer per week en kost per jaar slechts f 65,-- (excl. 58
b.t.w.). Voor informatie kunt U bellen met de redaktie en administra-
tie te Dalfsen, tel. 05293-L122. We kunnen een abonnement van harte
aanbevelen!

Hollandse Molens: themonummer von het moondblod 'tHeemschut"
nr. 11/12 van nov.ldec. l9B4; te bestellen door overmoking von f. 5,30
(incl. porto) op giro 124326 t.n,v. Bond Heemschut te Amsterdom
onder vermelding von het gewenste; 22 blz. met 32 foto's en 5 ondere
ill. ; formoot A-4.

In dit themanummer veel aandacht voor onze windmolens. Artikelen
over molenbchoud. de zorg voor Frieslands molenbezit, het molenbezit
van de Vcrcniging tot Behoud van Natuurmonumenten, de vrijwillige
molenaars, rlc rnolcntriotoop, molenonderhoud en -beheer, de molen-
makers en hct rnolcrrbelcid in Zuid-Holland.

Kruiwerken on<lt:r dc kop en molenhuis; eerste deel over dit onder-
werp door ()..1 . l'ottw in de lnformatie-reeks von het Gilde von Vrij-
willige Mctlctt<tttt's; )!8 pogino's A-4 formoot plus 5 uitsloonde bloden
met con s lrt t< I it:l t,lict t i rr gan,

Dit is al w<'r.r' lrct twintigste informatienummer dat aan Ieden van het
Gilde v:rn Vrijwilligr-. Molenaars kosteloos wordt toegezonden.
Dit keer lrrrrr<lclt hct hcle nummer over kruiwerken, waarna nog een
tweede dccl zrrl volgcn. ln het eerste deel dat dan nu voor ons ligt,
wordt alkrs lrclrrrrr<lr:l<l over dat deel van het kruiwerk dat zich onder
de kap ol'«k: rrrolcnklst bevindt. De diverse soorten kruiwerken komen
aan de orrlc: vocgtroutcnkruiwerk, neutenkruiwerk en zetelkruiwerk,
zijnde rlc sr:lrrriÍ' oÍ' sleepkruiwerken, en drie soorten rollenkruiwerken.
De ondcrrk:lr:rr worrlcn behandeld, voorzien van schitterende tekeningen,
de smecrwijzr., t:ontrölepunten en het schoonhouden.
Informatic lrir,rrrvcr bij voornoemd Gilde te Naarden (tel. 02159-45428).
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