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ZATERDAG 7 JUNI 1986
P1aats : Hout zaagmolen DE RAT te IJLST
Tiid : 9.00 - 10.20 uur H. Kloosterman te BIRDAARD
Examencommissie :

oude , leermeester
K. FAbCr , vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
D. Posthumus , vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

ZATERDAG 7 JUNI 1986
n RAT te IJLST

Tijd : 10. 40 12.00 uur D. Lasschuit te BIRDAARD
Examencommissie :

oude , leermeester
K. Faber , va$t tid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
D. Posthumus , vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

ZATERDAG 7 JUNI 1986
OOP Te SUAMEER

Tijd : 9.00 10.20 uur A.M. Kraakman te DRACHTEN
Examencommissie :

, leermeester
Ir. A.J. IJzerman , vast tid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
J.H"A. van Tilburg , vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

ZATERDAG 7 JUNI 1986
OOP Te SUAMEER

Tijd : 10.40 12.00 uur H. Talsma te BIRDAARD
Examencommissie :

, leermeester
Ir. A.J. IJzerman , vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLB
J. H. A. van Tilburg , vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

ZATERDAG 7 JUNI 1986
OOP Te SUAMEER

Tijd : 13.00 t4.20 uur M. Sierksma te RINSUMAGEEST
Examencommissie :

C. de Vos , leermeester
, vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
, vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

Ir. A. J.'rlJzerman
J. H. A. rb, Tilburg

De kopij voor nr.43 moet uiterlijk 10 augustus hij cle rerlirkrir: t.t;'.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
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ZATERDAG 14 JUNI 1986
RAT tc l.t l,li'l'

Tijd : 9.00 - 10.20 uur L. de Jorrpl lr. lil lil)Ai\ t1)
Examencommissie :

ude , leermeester
K. Faber , vast lid voor sll'l(ilt'l'lN(; t)1,: l,'liylilil,l I\(OLE
D . Posthumus , vast lid voor het (; I t,l ) t,'t( \' :i l( l,: lvl( ) t IN DERS
ZATERDAG 14 JUNI 1986

RAT Te IJLST
Tijd : 10. 40 12. 00 uur J. Terpstra te BI RDA A R I )

Examencommissie :

oude , leermeester
K. Faber , vast lid voor STICHTING DIj l,'ltysKti tuolE
D. POSthUMUS , VASt lid VOOr hEt GILD FRYSKI' MOI'NI)TiRS
ZATERDAG 21 JUNI 1986

RAT Te IJLST
Tijd : 9.00 10.20 uur A. Middelkamp te BIRDAARD
Exameneommissie :

oude , leermeester
K. FAbCT , vast lid voor STICTiTII{G DE FTTYSKE MOLE
D. Posthumus , vast tid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS
JOURE, 7 MEI 1986 A. S. de Jong.

ADRESWIJZIGINGEN :

G 098 G L. Dijkstra
G 068 M A. Oldenburger
G 099 G S.P. Jellema
G 115 L Mej . I. de Boer
G 166 L G.M. Frankena
BG 030 G.J. van Reeuwijk

BEDANKT GEWONE LEDEN :

G 093 L Mevr. H. Dekker-Hoogeveen

G 119 L T. de Kock
G 120 L H. C . van Koeveringe
G 130 L J. Ootjers
G 134 L P. J. Boelens
BG 037 Mej . D. Hoeve
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Kooiweg 3

Tjaarda L32
Waterhoenstr . L4
Nr. 2L
Fok 16
Grauwe Kat 23

-0-0-0-

de Boeyer 3I
Zeedijk 8

Zeedijk 8

Beatrixstr. 65
Molenweg 10
Annabuorren 2

GIEKERK
DRACHTEN
SNEEK
DEERSUM
HEERENVEBN
ARUM

RK JOURE
AP FERWERD
AP FERWERD
KP ENSCHEDE
HP NES-AMELAND
WP TIRNS

9061 AZ
9202 KR
8601 XT
8644 VR
844L BL
8822 WH

850 1

9t72
9t7 2

7'LL
9163
8632

N IEU1TE GEWONE LEDEN :

G 173 L M.I . M. Bonthuis , Roazebosk L4
G L74L J.M. de Vries G. Japicxstr. 13
G L75L B.E. Leusink Hiddemastate 4
G 160 L Joh. Kooistra Zuiderveldstr. 1g

8517 HB SCHARSTERBRUG
8501 JN JOURE
8925 BA LEEUWARDEN
8501 KC JOURE

JOURE, 4 MEI 1986

De verplaatsing van het omschot van haar spinnekopmolen van het
erf van bouwbedrijf Van Zuiden te Tjerkwerd naar haar plaats van
bestemming te Koudum was voor De Fryske MoIe een belangrijke
gebeurtenis. Het speetaculaire vervoer langs de weg krijgt in dit
nummer a[ veel aandaeht. Wij willen op deze plaats onze voldoening
uitspreken dat het toeh nog is gelukt dat Koudum de molen krijgt.
Er moesten heel veel beleids- en administratieve hobbels worden ge-
nomen. Dat lag niet aan de gemeentebesturen van het vroegere
H. O . N . en het tegenwoordige Nijefurd ; die hebben zieh- steeds zeer
positief voor deze herbouw ingezet. De verplaatsing van de molen
op de Vogelhoek naar het buitenmuseum in Enkhuizen had in de
gemeente een lege plaats achtergelaten. In een soort driehoeksruil
kwamen er later mogelijkheden voor Koudum. Maar de beslissingen
moesten wel voor de rrhelsdoarrentr worden weggesleept. Er is goede
hoop dat de nu nog resterende ( geld- ) problemen zullen worden op-
gelost. Een graan malende spinnekopmolen was eens het trotse bezit
van Koudum en za| straks voor geheel Friesland uniek zijn.

De twee molens van Woudsend zijn samen in de maand juni het
Monument van de Maand. Het projekt trMonument van de Maandtr is
een provinciale aktiviteit om iedere maand een monument in Friesland

\ vervolg zie pagino 25

-0-0-0-

NIEUWE BUITENGEWONE LEDEN :

BG 050 T. Severein
BG 051 S j. Kingma
BG 052 J. Kingma
BG 053 A. A. Drost
BG 054 Mej . A. E . Visser

Gerard Doustr. 35
Steenendamsterw. 10
Stijlsmastraat 11
Lycklemastraat 37
Stienserstraat 22

-0-0-0-

ALKMAAR
BIRDAARD
BIRDAARD
JO T] ItE
I,IiI.]TIWARDEN

1816 CP
9112 HS
9LL2 HM
8501 LS
8917 CE

MUTATIES LEDENLIJST G F M

AKTUALITEITE N DE FRYSKE MOLE



dat de restauratie van de Scharmolen tc St:lur rrit crl) l'lrÍ{ financieel
rond is? En dat de kosten voor het herstel van «lczc lxrcrcttmolen be-
groot zijn op f. 95.000,--? Dat ook het Prins llcrnlrrrrrl lrottds
f . 15. 000, -- bijdra agt?

dat het Friesch Dagblad op 10 mei jl. een hele bla«lzij«tc wijdde
aan onze stichting I'De Fryske Mole'r?
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dat onze eind-redacteur Gerben D. Wijnja en ziin vrouw Iefke
een dochter hebben gekregen? Dat zij op 24 februari jl. in de Veen-
poldermolen rrDe Herstellerr geboren werd en dat haar naam Marije is?
Namens alle lezers onze hartelijke gelukwens.

dat het vermoedelijk augustus wordt dat het achtkant en de kap
van molen rrDe Zwaluwrr op de onderbouw geplaatst zullen worden?

dat in de maand juni de molens van Woudsend in het zonnetje
worden gezet t.g.v. het evenement MONUMENT VAN DE MAAND?
Dat daar tal van aktiviteiten zullen worden georganiseerd? En dat
onze voorzitter van De Fryske Mole, de heer A. Bokma, hierover een
boekje heeft geschreven dat voor f. 7,50 te koop is?

dat vele Friese molens weer hebben meegedaan aan de Nationale
Illolendag? Dat U elders in dit blad een voorlopige lijst van meewerken-
de molens kunt aantreffen en dat de redaktie graag aanvullingen
ontvangt?

dat de vereniging I'Gild Fryske Moundersrr nog altijd nieuwe aktieve
leerlingen opleidt en dat daar niet gauw te veel van zijn?
Dat U inlichtingen kunt inwinnen bij mevr. De Jong, secretaresse van
het Gild?

dat de stichting rtDe Fryske l\rlolett maar liefst 36 molens in eigendom
heeft en dat zij daarmee de grootste moleneigenaar van ons land is?

dat ?rDe Fryske Moler een fraaie kleurenfolder heeft voor de wer-
ving van nieuwe donateurs? Dat de uitgave daarvan financieel mogelijk
werd dankzij De Friesland Bank Assurantiën. En dat U uiteraard kunt
meewerken aan het vergroten van ons donateursbestand? Dat U nieuwe
donateurs kunt opgeven bij het secretariaat van De Fryske Mole? Dat
onze leus is: ELK MOLENWRAK IS EEN AANKLACHT TEGEN DE MAAT-
SCHAPPIJ?

dat oudminister van C.R.M., dr. M.A.M. Klompé, eens heeft ge-
zegd: ttDe molens zijn de meest kwetsbare categorie van ons monumen-
tenbezitrr?

dat U het herstel van de Geeuwpoldermolen onder Uitwellingerga
kunt steunen? Dat u de ansichtkaart, die o.a. voor dit doelis gedrukt,
nog steeds kunt bestellen? Informatie hierover bij het secretariaat.

dat het ansichtenboekje "Langs Oude Friese Windmolens?r ook nog
steeds verkrijgbaar is voor slechts tien gulden?

dat rrPenningats Molentt te Joure op vrijdag I mei versierd stond?
Dat dit kwam doordat het bestuurslid van de betreffende molenstich-
ting, Arie van der Werf , en zijn vrouw Aaltje 40 jaar waren getrouwd?
Dat Aaltje een kleindochter is van de oprichter Auke Penninga? Haar
vader, Boudewijn van der Werf, die knecht op de molen was, huwde
nameliik op 2 mei 1918 met Akke Penninga. Onze harteliike gelukwens

dat vrijwillig molenaar Sake Bergstra uit Heerenveen al tien jaar
aktief is op korenmolen ttWindlust't te Noordwolde? Dat zijn eerste op-
treden dateert van Nationale Molendag 19?6? Dat in de molen een fraaie
kleurenansicht, een klein boekje en een poster op A3 formattt tc koop
ziin voor f . 2,50? Dat U daarmee de plaatselijke molenstichting steunt?

dat in een volgend nummer meer over deze molen ktttt wor<len ver-
wacht? Popke Timmermans



Tot 1938 heeft Koudum een unieke spinnekop gehod en wel een spinne-
kop met stelling.
Foto: 1, uit het weekblod t'de Prinst'van co. 1920, toont de molen,
die ols korenmolen wos ingericht.
Door uitbreiding von Sneek kwom de spinnekop ' 't Op' onder Oppen-
huizen (zie foto 2, zomer 1977) in de verdrukking. Dit is echter niet
zichtboor op deze londschoppeliike foto.
Deze molen wos eigendom von Lonkhorst Touwfobrieken B.V. Sneek
en is loter overgegoon noor t'De Fryske Mole". Doarvoor wos de molen
eigendom van het woterschop "Oppenhuizen c.o.".
De spinnekop is vermoedeliik in de l8e eeuw gebouwd.
Reeds voor de 2e wereldoorlog is hii buiten werking gesteld, moor door
het energietekort, in de 2e wereldoorlog is hii wederom in b'edriif ge-
komen.

9

in de timmerwerkplaats van de Monumentenwacht Friesland. f n het
voorjaar werd het geheel geplaatst op gemetselde klippen.
Als alles meezit krijgt de Molenbuurt van Koudum dit jaar ziln koren-
molen terug.
Tekst en fotors : P . Timmermans Heerenveen , mei 1986

De voormalige gemeente Hemelumer-Oldeferd (nu gemeente Niiefurd)
wou graag weer een molen hebben, maar ze ontdekten dat hun laatste
molen was verkocht. Dat was de boerenmuonts nabij Vogelhoek onder
Hemelum. Die molen staat nu in het Buitenmuseum van Enkhuizen.
(zie t'De Utskoat?', no: 38, van juni 1985).
Via kontakten met gemeente en t'De Fryske Nlolerr kwam men op het
idee om de spinnekop tt tt Optt te restaureren en over te plaatsen naar
Koudum. Na-goedkeuring door de diverse instanties was het dinsdag
13 mei 1986 zover dat de molen verplaatst kon worden.
Een paar jaar geleden had Bouwbedrijf Van Zuiden B.V. uit'fjerkwerd
de mólen opgehaald uit Oppenhuizen en hem vervolgens glcrcstaureerd.

In de wintermaanden heeft de onderhoudsman Johan Cnosscn van
ItDe Fryske Molert de vierkante onderhuis konstruktic llitskl:tlrr gemaakt
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De molen t'Meerswol't oon de Berghuizerweg te Ruigelollum werd in
1903 door molenmqker hlestro uit Froneker gebouwd. De forse, met
riet gedekte muonts heeft een vlucht vqn 22 meter. Voor de storm-
schode von 1970 was de binnenroede von het systeem Dekker met zei-
len, terwijl de buitenroede was verdekkerd met zelfzwichting. ln de
ioren 1978-1979 kon de molen in ruilverkovelingsverbond gerestoureerd
worden en nu droait en moolt hii weer volop, voor zover dot uiterqord
mogelijk is.
Molenoor op deze molen is de bekende molenmoker en exominator von
het Cild Fryske Mounders, de heer Durk Posthumus. Oud-Molenoor
Jint de Swort uit Hollum brocht hem onlongs een bezoek. Hieronder
zijn verslog,
rrDe deis foar Goed Freed skille de jonge Durk Posthumus fan Hirns my
op, as ik der ek sin oan hie om de middeis mei him nei syn mtrne ta.
Jonge ja, dat moast altyd wéze, dér hie ik tige sin oan.
Nou, dan soe er my fuort nei iten ophelje. Ik sei: rrMar net te letrr.
?rKomt klearrr. Ien oere, dër wie er al by irs, dat wy der tegearre op
los. Nou jong, wat hat dat in moaie dei west, om nea wer te ferjitten.
De auto koe der net alhiel oan ta komme; it léste eintsje moasten wy
troch de greiden rinne. Doett wy healwei wiene, hie ik it al sjoen.
Tsjonge jonge, wat in pronkje fan in mirne!
Ik bleau efkes stil stean te sjen om it yn my op te nimmen. En dan komt
der wat by jin tebinnen dat net te ferklearjen is.

Tekst bii de fotots:

foto 3: Tierkwerd, wochten op
vertrek.

foto 4: Na bovenhuis, ffu onder-
toren oploden op de
v rochto uto .

foto 5: Een groot obstokel , het
viadukt Westerein onder
Workt)m.

foto 6: Het bovenhuis zweeft
boven wegdek en viodukt.

foto 7: De ondertoren nodert het
vierkonte onderhuis,

foto 8: De hiispartii is biino
voltooid.

W;' weitser yn it wide Fryske tön (foto: Brunsmonn ).

MOLEN "MEERSWAL'' TE RU!GELOLLUM

een van de 36 wiekendragers van Stichting De Fryske Mole
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En doett wy efter de mirne stiene, sei ik tsjin Durk:??Durk jonge, wat
is dit in moaie mirne, deselde mjitte as de Hallumer, mar in bytÀje
slankerrr.
Wy hawwe de mtrne earst fan binnen fan irnderen oan boppen ta be-
sjoen en it koe besjen lije. It wie ta de puntsjes Írt fersoarge. De
kammen blonken jin temjitte fan re waaks.
Op re souder hongen in pear bargerizels tat it smarren. En alles wol
sà skjin en só moai, ik koe der my net séd oan sjen.
Der stie in stive wyn. De fang kaam der óf , de kleppen ticht (der sit
op, ien roede kleppen en op de oare komme se ek) en dér sette er de
gong der yn, ik tink fan sa'n tachtich einen en dat is foar satn mirne
de gong dyt him past.
En doert er sa moai stie te draaien, hawwe Durk en ik efkes foar de
skroef sitten te sien hoert er it wetter opslokte. Tsjonge wat moai,
wat moai. En wat ha ik Durk bewtrndere, hoe oft er der mei omgiet.
Sjoch, dat is in mtrnder te fuotten tt. Efkes priuwe jo wer de'wurklik-
heid sa as it earder wie en men wurdt der in bytsje weemoedich fan dat
it sa net mear is.
It is ek wol satn moai gehiel, mei dat ynmoaie wenhirske derby.
Dér hawwe Durk en ik by de tafel sitten. Durk makke wat thee ree en
wilens wy dér tegearre sieten, mei it each op re moai op gong draaien-
de mtne, giselje jo de gedachten troch de holle: och wat sil it hjir
earder moai west hawwe foar de mirnder mei syn hÉshàtding.
Komme jo dan wer ta de wurklikheid dan tinke io, ja jonge dat wie dóe
al sa, mar hjoed de dei kaam dat se nét wer. Sjoch, it paad wie op'e
mtrnedyk làns nei it doarpke ta. En dan moasten jo Onderweis oer in
stikmennich féste mirnestekken hinne. Dér krije jo no gjin frou en
bern mear ta, dat waard no neat mear.
En wer komt efkes dat mankelike oer jo dat it, al hoe moai ek, foargoed
foarby is. Mar men ferjit it mar en ik koe wer folop genietsje fan'e
draaiende mtrne en de dei fleach samar om.
Doe hat Durk de mtne wer stil set, dértt ik mei alle stirdzje nei sjoen
ha. Mar it hàlden (fangen) gie perfekt hear, htrndert persint.
Durk kin op syn mtrnderjen mei gemak in tsien helje. Doe op 'e werom-
reis oer Híns noch eÍkes by harren thirs oan, want dér draaide de
mtrne ek. Dat doe dér ek noch efkes efter stien. Doe kaam Durk syn
heit ek al gau by És en ja, dan kin ik net irtbliuwe, dan komme de
echte mirndersferhalen wer los en men begjint ek al wer te mimerjen fan
jonge, wer bliuwt dy tiid dochs, want ik ha hjir aerder myn namme
alris boppe yn te mirne optekene. Doe wennen Kees en Jantsje hjir noch.
Doe ha ik yn ditselde mtrndershus theedronken, en no geane wy noch
efkes nei Durk syn men ta om in bakje kofje.
En dér ha wy mei irs fjouweren noch noflik wat sitten te praten en doe
waar it tiid dat Durk my wer nei h0s ta brocht. Tsjonge, wat in moaie
dei. tt

Molen "Meerswol", hier nog met zeilen op één roede, wqs het ofge-
lopen iaar geregeld in bedriif . Een gedeelde derde ploots bii de
poldermolens viel hem ten deel ( zie de betreffende tobel ).foto: Brunsmonn.

In de volgende overzichten zijn de draaiuren opgenomen van de molens
zoals die door de molenaars zijn opgegeven.
staat I geeft de draaiuren van de koren- en houtzaagmolens, staat II
die van de poldermolens. staat III geeft een overzichl over een viertaljaren. Het blijkt daaruit dat het aantal draaiuren van de industrie-
molens in 1985 lager ligt de.n in de voorgaande jaren. Dit komt hoofd-
zakelijk door het minder aantal uren gemaakt door de Hond te paesens
en de Hoop te Stiens. Door het overlijden van molenaar Dam van de
Hond heeft deze molen minder gedraaid. Gelukkig zijn daar nu weer
molenaars aktief. Het aantal draaiuren van de Hoop te stiens is ook
teruggelopen doordat - mede als gevolg van een verbeterd wieksysteem -bij harde wind langer-.wordt doorgemalèn. Hierdoor ontstaat een Ëogere
uurproduktie zodat bij een lager aantal maaluren toeh de meelproduÍtie
op peil wordt gehouden.

Het aantal draaiuren per poldermolen loopt ook terug. Na een aanvanke-
lijke stijging van gemiddeld 92 uren naar g8 uren is dit nu gedaald
naar gemiddeld 78 uren per molen.

Van de niet genoemde molens is het aantal draaiuren niet bekend.
Verschillende daarvan zijn niet maalvaardig, anderen hebben waar-
schijnlijk niet veel gedraaid. Toch is er dór het niet melden van de
gevraagde gegevens het overzicht niet geheel kompleet, wat jammer is.
Met dan\aan diegenen die hun medewerking weer hebben verleend.

t3

Jint de Swart, Hallum .

Th. Lubbers.

Diàlàiurenoverzicht van de Friese molens o,ver het jaar 1985 
I
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Draaiuren industriemolens 1985 Staat I
Molen nummer en naam draaiuren

belast
I

onbelast totaal
1 Formeruffi , Tersehelling
2 de Phenix, Ameland
3 de Hond, Paesens
4 de Hoop, Holwerd
5 Ropta, Metslawier
6 de Eendracht , Anjum

Lg Zeldenrust, Dokkum
20 de Hoop, Dokkum
23 de Zwaluw, Birdaard
26 de Hoop, Stiens
27 Vrouwbuurtstermolen
31 Munnikezijt
4L Windlust, Burum
42 de Korenaar, Sexbierum
83 de Onderneming,Witmarsum

LAZ de Rat , IJlst
L07 de Wijert , Makkinga
1 13 Pennin ga ts molen , Joure
114 Welgelegen, Heerenveen
115 het Lam, [Voudsend
116 de Jager, Woudsend
120 de Korenmolen, Sloten
LZL Windlust, Wolvega
125 Windlust , Noordwolde 

]

ITotalen r

I

18 draaiende molens. Dit is per
Bovengenoemde molens zijn alle
dit zijn zaagmolens.

10

66

242
195

50

801

2L
54

151
L24
100
118
L20

108

84
25

150

65
40
30
23
87

6

iu
64

8

1

L4
92

32

226
159

160

66
.65
40

232
2t8
L37

807

37
118

159
t25
LL4
2L0
L20

140

310
184

niet ontvange

in restauratie

niet ontvange.

niet in gebrui

niet ontvangen

niet ontvangen

uren.
102 en 116 na;

2.229 1. 013 3.242

korenmolens op de no.

I

I

r

I

Draaiuren poldermolens 1985 Staat II

Molen nummer en naam draaiuren
belast onbelast totaal

7 Hantumermolen
I 8 Miedenmolen Holwerd

I De Gans Ezumazijl
11 Kleilànsmole
LZ Grote molen Marrum
13 de Phenix Marrum
L4 de Non Ferwerd
15 Hogebeintumermolen
t7 de Volharding
18 Geestmermeermolen Dokkum
22 de Victor Wanswerd
25 Westermolen Kollumerpomp
29 Gen. Kloosterpoldermolen
30 Tochmaland Kollum
33 de Olifant Birdaard
38 de Hoop Roodkerk
39 Grote molen Broeksterwoude
40 Broekmolen Broeksterwoude
43 Tjasker Veenwouden
46 de Mtrnts Buitenpost
54 Tjasker Augustinusga
60 Ypey mtne
71, Huinsermolen
72 de Eendracht Kimswerd
7 3 Meerswal Lollum
85 Hiemert
86 Himmöle Sneek
90 de Klaver Bolsward
96 Lonjé Bolsward
97 Oegeklooster Hartwerd

100 Baburen Tjerkwerd
101 Akkrum
105 Deelsmolen Vegelinsoord
109 de Snip Workum
110 T jasker Heidenschap
111 Sweachmermóle Langweer
llz Groenernolen Joure
LLT Skarmóle Scharsterbrug
119 T jongermolen
130 Tjasker Bonne Brekken
131 de Hersteller St. Johannesga

15
4

2;
46
32

89
2

20

4

76

49

16;

15
L28
368

22
194

22
11
80

246
59

293

28
10
10

4L
54

30
L8

L2A
8

L4
46

50

15

4
20
35
10

5

2

;
L4

107
43
2t

8

8
6

fi;
3

42
6

335

45
22

L20
8

35
92
32
50
89

2

20
15

4

80
20
84
10

5

168
2

L5
t28
374

36
301

65
32
88

246
59

301
6

28
10
10

LL2
3

42
47
54

335

Totalen 2. L07 1. 088 3.195

aantal molens: 4L Gemiddeld per molen 3.195 : 4L = 78 uur

Overzicht over vier jaren van alle molens Staat III

jaar draaiuren
industriemolens

draaiuren
poldermolens

draaiuren
Eezamenliike molens

uren molens gem.
per
molen

uren molens gem.
per
molen

uren molens gem.
per
molen

1981

1 982

1 983

1 984

1 985

4045 20 202 4536 49 92 8581 69 L24

44t0 20 22L 4589 49 94 89s9 69 r_30

geen gegevens aanwezig

3393 1"3 261 3326 33 98 6619 46 t44

3242 18 180 3195 41 78 6432 59 109
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Kortom er zijn nog 50 series (in soms beperkte mate) vooruadig.
Tot mijn spiji is fret onmogelijk om een catalogus van alle foto'J uit
te geven. Het ziin zwart-wit fotofs in het formaat 9 x 14 cm waarbij
enige informatie betreffende plaats en bouwjaar op de achterzijde is
aangegeverl.
Heden ten dage overweeg ik om nogmaals langs aIle molens te gaan
en daar waar het zinvol is weer windmolens in series uit te brengen ,
alleen als daarvoor voldoende belangstelling bestaat. Uw reaetie zie
ik dus graag tegemoet.
Ook de nog aanwe zige series zijn nog bestelbaar. Dit kan uitsl.uitend
door girering en vermelding welke series gevraagd worden.
De prijs per serie bedraagt f . 7 ,50, excl. portokosten.
De portokosten worden als volgt berekend:
1 serie f. L,50; 2 + 3 series f. 2,20; 4 + 5 series f. 2,80; 6 10
series f. 5,-- en 11 series of meer f. 6,50. .

Uw bestelling kunt U richten aan J. A . van Krimpen , postbus 15 ,

3920 DA EIst (U), postgiro L07547L.

Door het overlijden van orLze molenvriend Jan de Beer, mis ik de ge-
dichten in ons orgaan ttde Utskoatrr. Hij was het, die via een gedicht
een naam gaf aan ons orgaan . Zie hiervoor het 1e en 2e nummer van
de eerste jaargaDg, van 1976.
Hij liet sinds die tijd gedichten plaatsen in'rde Utskoatft, ondanks
ziin ouderdom.

Bij een bezoek aan de heer Evert Smit (Wormerveer), de man achter
de biotoopwachtersgroep, kwam het gesprek o.a. op Zaanse Molens
in de verstrooiing. Een van die vele molens is Penningats Molen uit
Joure (zie ondermeer trFries Molenboekf?). Ook kwam het bijgevoegde
gedicht over deze wiekendrager ter sprake. De heer Smit wist niet ,

dat er nog een vervolggedicht op was gemaakt.
Ik dacht later, dit is wat voor onze rubriek "Uit de knipseldoosr'.
Dan is er weer eens een gedicht in ttde Utskoattr.

Het Le gedieht is gemaakt door de oud-hoofdonderwij zer van de Chr.
Lagere School (Dr. Wumkesskoalle) uit Joure. Het is waarschijnlijk
voor het eerst gepubliceerd in de Jouster Courant van 6 nov. tr-959

onder de schuilnaam Heemstra.

Het 2e gedicht is gemaakt door V. voor mij beter bekend als de grote
onbekende heer of mevrouw X . Het verseheen vermoedelijk voor het
eerst in de Jouster Courant van 10 mei L972, de dag van officiële
opening van Penningats Molen.

l6

Von de heer J.A. van Krimpen uit Elst ontvingen we onderstoond
schriiven over series molenansichten die door hem ziin uitgegeven,
Het betreft hier een porticulier initiatief zonder winstoogmerk. lJit
ervoring weten we dat het primo fotots betreft, Een en onder wordt
des te interessonter wonneer U weet dot diezelfde Von Krimpen met
plonnen rondloopt om zo mogeliik olle Friese windmolens, ook die in de
loop der joren verdwenen ziin, op ansichtkqort uit te geven. Hii denkt
doorbij oon zo'n 400 tot 600 stuks! De prijs per serie zol zo rond de
f. 8,50 komen te liggen; doarvoor ontvongt men don l0 onsichtkoorten
in zwort-wit. Uiteroard kon de prijs iets loger of hoger uitvollen wot
ofhonkeliik is von het oontol ofnemers. Of deze gigontische kaorten-
productie gereoliseerd kon worden, hongt af von voldoende belong-
stelling. Verzomeloors zouden we don ook willen oanroden contoct op
te nemen met de heer Von Krimpen die U telefonisch kunt bereiken
onder nummer 08384-1588. Hii zol U groag nodere informotie verschof-
fen. Von horte oonbevolen!

Molenvrienden,
In de periode 1973-1982 heb ik maandelijks series van 10 molenfotors
uitgegeven, en wel van bestaande windmolens die (toen) zelden of nooit
op ansichtkaart verschenen waren. Zo werd provincie per provincie
afgewerkt en verschenen in de volgende volgorde een aantal series
1. Noord-Holland: 7 series (uitverkocht)
2. Groningen:
3. Limburg:
4. Friesland :

5. Utrecht :

6. Overijssel :

7 . Drenthe:
8. Zeeland :

6 series (uitverkocht)
3 series (uitverkocht)

12 series
1 serie
2 series
3 series (uitverkocht)
3 series

9. Zuid-Holland: 6 series
10. Gelderland : 6 series ( uitv. serie 1- 3 )
11. Noord-Brabant: 6 series
Op dat moment waren er van de Nederlandse molens weer een aantal
gerestaureerd zodat werd besloten tot een tweetal toegiften:
L2. Noord-Holland: serie 8 (de nrs , 72-82)
13. Kriskras NL : 3 series (Noord, Midden en Zuid)
Omdat in mijn verzameling oude tijdsehriften (1900-1930) veel foto's
van oude windmolens voorkwamen heb ik daarvan later uitgegeven:
L4. Reprol 3: Sseries
Op verzoek van enkelen, en ook uit nieuwsgierigheid (ik wist voor-
dien nog niets van deze materie af) heb ik mij nog geruime tijd op
wateruadmolens georiënteerd. Dit heeft geleid tot 10 series die als
volgt zijn verdeeld over de provincies :

Gelderland en Overijssel
Gelderland en hoofdzakelijk Noord-Brabant
Limburg

Serie
Serie
Serie

1 3:
4:
5 10:

UIT DE KNIPSELDOOS l

GOED NIEUWS voor mo! en k aartenver zamel a a rs
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Penningo's Molen
in zeer vervollen
toes tq n d.
Foto: E. Srrtit ir. ,
mei I 960.

IK KLAAC U AAN

Ik sta hier een schandvlek van de vlecke.
Mijn naakte armen smeken in de lucht.
Door diepe wonden rt oude hoofd geschonden.
En in mijn hart een moedeloze zueht.

Gii burgers van de nette vlecke Joure.
Ik zwijg niet langer meer, ik klaag U aan !

Ik zie de vreemdeling tt hoofd meewarig schudden.
En gij , gij laat mij in mijn armoe staan.

Er speelt een schone tijd in mijn memotie.
Maar vóór mij ligt al jaren tt grijnzend graf .

Herstel mij daarom in mijn oude glorie.
Of breek mij daad tlijk tot de grond toe af .

l9

Foto: Cerben D. W iinio : Notionole Molendog I 977.

IK KLAAG NIET LANGER MEER

Ik sta hier, als een pronkstuk van de vlecke .
Mijn trotse wieken klieven door de lueht.
Met echte trots, ik heb mijn plaats hervonden
en in mijn hart is nu een blijde zucht.

Gij , burgers van de goede vlecke Joure.
Ik klaag niet langer meer, tt is alles gged gedaan !

Ik zie de vreemdtling rt hoofd bewondrrend schudden.
Men ziet mij DU, in aI mijn schoonheÍd staan.

Er was een droeve tijd in mijn memorie..
Want jaren had ik angst voor rt grrjnzend graf .

Hersteld ben ik thans, in al mijn oqde glorie
herrezen ben ik, van de grond toe af !

Heemstra. 

-

V.
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olen?'ít, rotuur

Mededelingen voor deze rubriek
gelieve men te zenden naar de
redaktie.

H, J . C. von der Woude Molenaorsropport Stichting Houtzoagmolen
t'De Rott' , lJlst over het tiidvok 1 mei 1984 - 30 opril 1985; te ver-
kriigen op de molen (iedere zaterdog von 9 - l2 uur) of door over-
moking vqn een éénmolige donotie von tenminsfe tien gulden, ver-
meerderd met f . 2,30 portokosten, op rekening 3261 , 14.785 von de
stichting bii de RABOBANK te lJlst, postgironummer von de bonk
820973, o. v. v. "Goorne toezending molenoorsropport 1984- 198stt.
Omvong 36 pogino's A-4 met koft. '

We hebben al eens eerder een molenaarsrapport uit lJlst onder uw
aandacht gebracht en ook nu waren we weer onder de indruk van
de inhoud. Sinds L978 is men bezig de opgedane ervaringen vast te
leggen, in dit nummer wordt ingegaan op de werkwijze bij het uit de
molenkolk opslepen van de te zagen stammen en balken, het op de
slede brengen en het stellen op de slede van die stammen en balken
alsmede het vasthouden op de slede van de stammen en balken tij-
dens het zagen.
Dit facet van het windhout zagersbedrijf is door de molenaar- zager
Van der Woude met grote precisie op sehrift gesteld. Een 18-tal
figuren, waarvan we bijgaand één plaatsen, illustreert de tekst op
uitnemende wijze.
In het rapport wordt tevens een overzicht gegeven van het hout dat
gezaagd werd: in totaal ruim 33 m3. Zo kwam gedurende de verslag-
periode onder meer het zager, van hout voor molenrestauraties goed
op gang, waarbij vooruang werd verleend aan de te herbouwen
korenmolen te Koudum. (tijpe: spinnekop op stelling) en de spinne-
kop in de Geeuwpolder bij Uitwellingerga. Aan de problemen die
men tegenkwam bij het zager, van sloophout, de aanwezigheid van
ongewenst ijzer, wordt tevens de nodige aandacht besteed. Het rap-
port besluit met paragrafen over bedrijfsuren , b€ zoek, inventaris ,

onderhoud en reparatie en de molenaarsopleiding waarbij we lazen
over 5 mensen in opleiding uit Birdaard die t.z.t. de koren-, pel- en
zaagmolen rrDe Zwaluwrt weer in bedrijf willen brengerl .

Zo wordt de kennisoverdracht dus niet alleen op schrift gesteld maar
ook terdege in praktijk gebracht. En zo hoort het! Proficiat.

Eric Zwiinenberg Het Nederlondse Molenbestond ; zesde druk, febr.
1986, 83 pogino's A- 4, geringd in omslog; te bestellen door overmo-
ki ng von f . 20,-- op postrekening 5285850 t. n. v. " Nederlonds Molen-
bestond" te Alkmoor o.v.v. "I ex. molenbestond".

Na zotn vier jaar werd het weer tijd om te komen met een geheel her-
ziene uitgave van het Nederlands molenbestand, het zgn. rode boekje
van Zwijnenberg. Gezien de vele mutaties was dit overzicht van alle
nog aanwezíge wind- en watermolens zeker nodig. Zwijnenberg heeft
echter van de gelegenheid gebruik gemaakt om tevens diverse aan-
vullingen en uitbreidingen aan te brengen.

rr t)
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Van Limburg werden veel meer watermolens opgenomen, de plaats-
aanduiding is verbeterd, de gemeentelijke herindeling in Friesland,
Gelderland en Zuid-Holland is erin verwerkt, overzichtskaartjes per
provincie gegen aIle plaatsen aan waar molens staan en bij de tjas-
kers is nu vermeld of het om een paal- of boktjasker gaat. Verande-
ring van eigenaars en bemalingssituatie s , alsmede een meer nauw-
k_eurige meting en wijziging van het gevlucht eompleteert het geheel.
Kortom: bijzonder veel informatie in één tfnoted.opt'.
Tot slot maken we nog de opmerking dat de vijfde druk, die in fe-
bruari verscheen, &I na twee maanden was uitverkocht . De zesde
druk is echter nog vollediger en vooral wat kaartmateriaal betreft
stukken duidelijker.

De veertiende Nationale Molendag zit er weer op. In Friesland heb-
ben weer verscheidene molens meegedaan aan dit jaarlijkse landelijke
molenfestijn. Kwamen we vorig jaar uit op een totaal van 50 molens,
dit jaar hopen we dat aantal te kunnen evenaren en het zit er wel-
licht in dat we daar zelfs wat boven komen. Toen de sluitingsdatum
voor toezending van kopij gesloten was, maakten we de balans op.
De redaktie bedankt met name de heren Van Tilburg uit Dokkum en
Popke Timmermans uit Heerenveen. Zij waren zo vriendelijk een uit-
gebreide lijst op te sturen. En mocht uw molen niet in onze voorlo-
pige opsomming voorkomen dan horen we dat uiteraard graag, zodat
we in het volgend nummer het overzicht kompleet kunnen maken.
Hieronder dan de meewerkende molens:
km De Phenix - Nes, kpm. De Hond - Paesens, km De Hoop - Holwerd,
kpm Ropta - Metslawier, kpm De Eendracht - Anjum, pm De Hantumer-
molen - Hantum, pm De Grote Molen - Marrum, pm De Phenix -
Marrum, pm De Non - Ferwerd, pm De Hogebeintumermolen - Hoge-
beintum, pm De Volharding - Jislum, pm. Victor - Wanswerd, km
Munnekezijlstermolen - Munnekezijl, pm De Hoop - Roodkerk, kpm
Windlust - Burum, km Penningats Molen - Joure, pm Deelswal -
Vegelinsoord, kpm + zm De Zwaluw - Birdaard, pm De Hersteller -
St. Johannesga, km Sloten, km. Welgelegen - Heerenveen, km De
Hoop - Stiens, pm De Scharmolen - Scharsterbrug, pm Lonjé -
Bolsward, pm De Klaver - Bolsward, pm De Hiemertermolen - Burg-
werd, pm De Eendracht - Kimswerd, kpm De Onderneming - Witmar-
sum, pm tjasker Izeren Ko - Allingawier, pm De Babuurstermolen -
Tjerkwerd, pm tjasker De Houtwiel - Veenwouden, pm Meerswal -
Lollum, km rt Lam - Woudsend, zm De Jager - Woudsend, pm De Snip
- Workum, pm De Pankoekstermolen - Witmarsum, km Windlust -
Wolvega, km Windlust - Noordwolde, pkm De Sweachmermole - Lang-
weer, pm Oudkerkermolen - Oudkerk, pm Tochmaland - Kollum,
kpm Zeldenrust - Dokkum en km De Hoop - Dokkum.
Het totaal komt hiermee op 43 moleny, waarbij we echter aantekenen
dat de koren-, pel- en zaagmolen trDe Zwaluwtt uiteraard niet draai-
en zaagvaardig was, maar dat de in restauratie zijnde molen met
zaagschuur wel voor publiek geopend was.
Best onste vermelden dat het voor de windmolens een goede maaldag
was. G.D.W.
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Je hoort het zo vook. Po " loopt met molentiestt en een dogie uit
drooit vook uit op molens bekiiken. lets mooiers bestoot er voor hem
biino niet. Dot de fomilieleden hem doorin niet oltiid kunnen volgen,
zol duideliik zijn. Doorom onderstoonde tips. We weten biino zeker
dot iedereen door qon ziin /hoor trekken zol komen !

Woor ligt het

Het Nederlonds Openluchtmuseum te Arnhem,

In een schitterend 44 ha groot museumpark toont
het Nederlands Openluchtmuseum een groot aantal
originele gebouwen: boerderijen, woonhuizen,
molens, werkplaatsen afkomstig uit alle delen van
ons land. Compleet ingerieht met authentieke meu-
beuls, gebruiksvoorwerpen en gereedschappen.
Om zo een beeld te geven van het wonen en werken
van de Nederlander van weleer.

Het Nederlands Openluchtmuseum tigt aan de noord-
zijde van de stad Arnhem , dichtbij de AtZ lES6
( Oberhausen- Utrecht ) .
Vanaf station NS Arnhem is het gemakketijk te be-
reiken met trolleybus r1r. 3 (riehting Atteveer - t
Cranevelt ) .

Het museum is in 1986 geopend vanaf Witte Donder-
dag 27 maatt , tot 1 november, van dinsdag tot en
met vrijdag van 9 tot L7 uur, op zaterdag en zon-
dag van 10 tot 17 uur. Het museum is ma@.
gesloten.

Volwassenen betalen f. 5,--, kinderen tot 18 jaar
en 65-plussers f . 3,--. Gezelsehappen van meer
dan 20 personen betalen f, 4,-- p.p.
Er is een goedkope gezinsdagkaart voor f . 11,--.
Tentoonstelling van streekdraehten :

Volwassenen f. 0,25, kinderen tot 18 jaar f. 0,L0.
Zie ook dagtocht r1r. 36 van de Nederlandse Spoor-
wegen.

In het museumrestaurant trDe Oude Bijenkorff? kunt
u gezellig koffie drinken , lunchen en dineren. De
herberg rrDe Hanekamptt bij de kruidentuin heeft
pannekoeken a1s specialiteit. Inlichtingen bij de
bedrijfsleider, telefoon (085) 45 06 57.

Het gemeentelijk parkeerterrein ligt tegenover de
museumingang.

Rijksmuseum voor Volkskunde rfHET NEDERLANDS
OPENLUCHTMUSEUMTT, Sehelmseweg 89, 6816 SJ
Arnhem, telefoon (085) 45 20 65 en 42 04 74.

Wonneer open

Spiegel von het
dogeliiks leven

Wot kost het

Res touront en
Herberg

Po r keren

Meer informotie

TIPS VOOR EEN DAGJE U



24

Onze tweede tip , die niet minder belangrijk is, brengt ons naar de
beide molens van Woudsend: korenmolen rt Lam, de meer dan 200
jaar oude korenmolen, €r houtzaagmolen De Jager die rond 1719 zal
zijn gebouwd. In de maand juni staan beide molens in het centrum
van de belangstelling. De beide wiekendragers zijn in die maand
namelijk aangewezen als ttMonument van de Maandrt. Dus niet in de
maand mei, zoals dat aanvankelijk in de bedoeling Iag.
Ter gelegenheid hiervan zullen tal van aktiviteiten worden georgani-
seerd. Er zullen concerten worden gegever, er staan volksdansgroe-
pen op het programma, op drie plaatsen zullen tentoonstellingen
worden gehouden (nij de korenmolen een over de ambachtelijke
bakkerij en in de sehuur van de zaagmolen een over het zagerijbe-
drijf op windkraeht ) en vanaf De Jager kunt U aan boord van een
sktrtsje het silhouet van Woudsend met ztr' beide molens vanaf het
water van het Slotermeer bewonderen.
Bij het gereedmaken van dit nummer wisten we nog niet de exaete
invulling van het programma. Als U van plan bent te gaan, kunt U
vooraf altijd nog kontakt opnemen met de plaatselijke V. V. V.
Het spreekt natuurlijk voor zieh dat de beide windmolenmonumenten
bij voldoende wind volop in bedrijf zullen zijn. I{et trMonument van
de Maandfr juni is dan ook een trekpleister bij uitstek. Vergeet U
vooral niet het speciaal voor dit doel geschreven boekje aan te schaf-
fen. In de rubriek trMolenliteratuurtt zullen we deze uitgave in eL'n
volgend nummer bespreken.

Van mei tot en met december 1986
wordt u in het kader van "Monument van de
Maand" in de gelegenheid gesteld diverse
rnonumentale lokaties in Friesland te bezoe-
ken.

Openingstijden vroor het publiek:
liijdag 13.0&17.00 urn
ZaLerdag 10.00-1?.00 uur
Zordag 13.0S17.00 uur

Monu.mentenlalender 1986 Dí

Juni: Molens Woudsend
Juli: Dorpsgpzicht Oldeberkoop
Augustus: Kerk van Hogebeinttrm
September: Fogelsangàst8te Veen&loost€r

Oktober: Buitens Beetsterawaag
Noramber: Nmrderharryn [Iarlingen
December: IGrk van OoetÉaend

provinsje frysHn

provincie friesland

Gerben D. Wijnja

ls

vervolg van pagina 5

onder de aandacht te brengen door het centraal te stellen d . m. v.
openstelling, uitgave van een boekwerkje enz. en ruime aandacht in
pers en radio. Het monument wordt gezien in zijn gebouwde en
landschappelijke om gevir g.
De Fryske Mole geeft daaraan graag zijn volle medewerking.
De serie startte met in de maand mei het stadhuis van Bolsward. Na
de molens rrDe Jagertf enttHet Lamrtin Woudsend volgen later, als
de publieke belangstelling aan de verwachtingen neantwoord.t, andere
Friese molens. Op het lijstje staan o.a. rrDe Rattt te lJlst, ttPenningats
molenrr te Joure en enkele poldermolens.

De restauratie van de Geeuwpoldermolen bij Oppenhui zen vordert
gestaag; ook hierbij zijn de financiële perikelen nog niet opgelost.
VeeI moeili3ker ligt de aanpak van de poldermolen Triolum ÈiJ Lollum.
Na veel vijven en zessen is It Fryske Kole eigenaar van dit wrak,
maar dat is het voorlopig wel !
In de met grote meerderheid aangenomen ruilverkavelirrg Wommels
ziin in de plannen een zestal poldermolens opgenomen. öe Fryske
MoIe probeert een van haar molens, die onder Edens ttop de railsttte
zetten .

Dit is wel het belangrijkste nieuws uit o:nze eigen kring.
A. Bokma.

HET JUBILEUMN UMMER VAN DE UTSK OAT IS
INMIDDELS UITVERKOCHT, ZODAT GEEN NA_
BES T ELLIN GEN LIEER K UNNEN PLAA TSYINDEN
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Bii het ter perse goan von dit nummer kregen we de volgende okti-
viteiten nog doorgegeven.

: De Hindelooper Dansgroep danst op straat, waar-
bij een route wordt gevolgd vanaf de hout zaag-
molen ttDe Jagertt.

: Ambachtenmarkt op de Eewal.
Draaiorgel Milord van de heer Mulder uit Sneek.

El_ke vrijdag- en : Rondvaarten op het Slotermeer verzorgd door de
rondagmiddag heer B. Boonstra, afvaart om 14.30 en 16.00 uur.

Exposities

Een tentoonstelling over de verwerking van graan in de korenmolen
rf Het Lamrr.

Een tentoonstelling met pentekeningen, aquarellen en olieverfschil-
derijen van de korenmolen ?rHet Lam ?r en de hout zaagmolen ?rDe

Jager?t; drie Friese kunstenaars geven hun visie op de molens ,
het werk is te koop,
Deze tentoonstelling is te zien in Galerie De Boppeslach, Waechs-
wal , geopend dinsdag tot en met zaterdag 14.00 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Andere bezienswaardigheden in iVoudsend
Fluitenmuseum , Midstrjitte 57 , geopend maandag tot en met zaterdag
14. 00 17. 00 uur, entree volwassenen f . L,-- en kinderen f . 0 ,75.

Fries Aardewerk- en Tegelatelier, de Dijk 6, geopend maandag tot
en met zondag 9.00 - 21.00 uur.

De omgeving

Woudsend is gelegen aan de Merenroute, een autoroute van ca. 168 km
door de zuidwesthoek van Friesland; de kaart van deze route is ver-
krijgbaar bij VVV-kantoren (f. 3,15).

Informatie - speciaal over Woudsend en omgeving - is verkriigbaar
bij het VVV-kantoor in Woudsend, Vosseleante 2, geopend maandag
tot en met zaterdag 11.00 - 13.00 en 15.00 - 18.00 uur.

Het boek over de molens zal tijdens de openstelling van "Het Lamrr
en I'De Jager" te koop zijn, alsmede bij de VVV-kantoren in Friesland
en de plaatselijke RABO-banken in Friesland (prijs f. 7,50 per stuk).

Een abonnement op de 8-delige serie boeken over de Friese monumen-
ten is tegen betaling van f. 60,-- tg bestellen bij de plaatselijke
RABO-banken in Friesland.

zaterda
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Friesch landschap

De nieuwe onbekende molen. Wie brengt hem thuis?


