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In dit nummer, dat nog vcor de kerst bij U in de bus behoort te valler., hebben we hopelijk voor elk wat wils
weten te plaatsen.
Naast het nodige verenigingsnieuws treft U interessante biidragen aan over mótentechniek en -historie. Uiteraard zijn de restauraties belieht en voor de rubriek molenliteratuur lieten we ons oog deze keer vallen op uitgaven die we kunnen aanbevelen en die deels nog niet
eerder onder de aandacht van molenliefhebbers ,lin gebracht.
Veel lees- en kijkptezier (de foto,s hebben in dit nummer
ook ruime aandaeht gekregen) met deze extra dikke
irt skoat

.

Gerben

D. Wijnja.

Gild Fryske Mounders
VEBSLAG VAN DE ALGEMENE NÀJAARSVEBGADERING voor de leden
ïffiÏiËÏ6reniging het GILD FRYSKE MOUNDERS, gehouden op
VRIJDAGAVOND ? NOVEMBER 1986 in gebouw trDE LANTEARNEI (bijKRUM.

1. OPENING: De voorzitter opent de vergadering en namens het
66ffifri-Feet hij allen van harte welkom. In het bijzonder de dames van de molenaars uit BIRDAARD, de heer J. van der Vlies
uit ROTTERDAM, de heer G.H. Krabben van het Friesch Dagblad,
de heer A. van Manen en echtgenote uit ERMELO en de heer J.
TERPSTRA uit BIRDAARD, die ons een film over de restauratie
van de ZWALUW zal laten zien.
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de heren
A. Cramer te LEEUWARDEN, A. Kraakman te DRACHTEN, H.
Zwart uit WESTERGEEST, C.Notenboom te KUBAARD en D. Timmermans te Heerenveen.
Zoals U hoogstwaarschijnlijk verwacht zou hebben hier het ver-

trouwde beeld van de heer H.J.C. van der Woude als voorzitter
aan te treffen, is dat reeds deze avond niet meer het geval.
De heer Van der Woude had in de bestuursvergadering van 25 oktober 1984 te kennen gegeven op de voorjaarsvergadering in
MAART 1985 af te willen treden als lid van het bestuur. In de
bestuursvergadering van het GILD FRYSKE MOUNDERS, gehouden op 14 FEBRUARI 1985 heeft de heer Van der Woude om verschillende redenen besloten op zijn besluit terug te komen.
Op dinsdag 7 oktober 1986 heeft de voorzitter om persoonlijke redenen te kennen gegeven om het voorzitterschap aan zijn opvolger
over te dragen, wat toen in goed overleg is gebeurd. De heer
Van der Woude is volgens artikel 10 (4) van de STATUTEN niet
herkiesbaar. Zoals U in DE UTSKOAT no. 43, het september-nummer heeft kunnen lezen, was daarin opgenomen een voorlopige
AGENDA. De definitieve AGENDA is hier aan U allen uitgereikt
en ziet er als volgt uit:

1. OPENING
2. Ingekomen stukken
3. Verdere mededelingen van de voorzitter
4. Verslag kascommissie
5. Benoeming nieuw lid van de kascomissie
6. Volgens het rooster is aan beurt van aftreden de heer H.J.C.
van der Woude, welke niet herkiesbaar is volgens artikel 10
(4) van de STATUTEN
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7.
8.
9.

Hetmiddag.gedeeltewasgewijdaanhet40-jarig_DIENST-JUBILEUM van-dàheer A.J.dJKoning te HOOFDDORP, direkteur van
deverenigingDEHoLLANDSCHEMoLEN.Namenshetbestuurvan
het GILD f'nÍSXn MOUNDERS hebben wii de familie De Koning van
harte gelukgewenst met het bereiken van deze miilpaal' Het bestuur ïan OË SftCUtfNG DE FRYSKE MOLE heeft mij gevraagd om
weer eens samen te komen met alle molenaars, die draaien op mo-

Het bestuur stelt de heer G . C . Gremmé uit LEEUWARDEN voor
als kandidaat bestuurslid.
Uitreiken van het CERTIFICAAT aan leden, die in de periode tussen 21 MAART 1986 en 7 NOVEMBER 1986 bvergegaan zijn naar
de categorieën van respectievelijk gezel-molenaar en molenaar.
Afscheid van de heer H.J.C. van der Woude als bestuurslid.,
Rondvraag.

lensvanDEFRYSKEMoLE.Alsdatazoudenb.v.dondetdag2T

PAUZE

10. Film: Restauratie van de molen ilDE ZWALUW" te BIRDAARD.
11. Sluiting,
, INGEKOMEN STUKKEN: Er is een geboorteaankondiging ontvangen
uit UTWELLINGERGA. Familie De Schifffirt
fart is op 4 NOVBMBER 1986 verblijd met de geboorte van een
dochter Saakje Grytsje Verder zijn er voor deze vergadering geen
ingekomen stukken binnengekomen.
3. VERDERE MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER: Op dinsdag 15
en mevr. De Jong
naar het verzekeringsconcern CENTRAAL BEHEER in APELDOORN
geweest om zich te oriënteren over hun verzekerings-pakket. De
conclusie is, dat de POLIS, die het CILD FRYSKE MOUNDERS heeft
2o

afgesloten

bij de Schadeverzekeringsmaatschappij OTOS, beslist

niet minder is dan die van CENTRAAL BEHEER, welke echter wel
een stuk duurder is, zodat besloten is, hier verder niet op in te
gaan. Op DONDERDAG 25 §EPTEI!I88R..1986 ziin _de heer Van Tilburg en de heer K. Lenstra naar de BOKKERSMOLLE in OLST geweest, naar aanleiding van het TIEN-jarig bestaan van het AMBACHTELIJK Korenmolenaarsgilde. Tevens werd hier de opening
verricht van het MOLENLABORATORIUIil; hier demonstreerde men
hoe tarwe geanalyseerd kan worden op valgetal, sedimentatie, waarde en vocht. In de pauze hebben we nog even met de voorzitter
van het AMBACHTELIJK korenmolenaarsgilde, de heer Dobbe gesproken en gevraagd, waarom onze leden niet toegelaten worden op
de molenaarsvakcursus. Het antwoord van de heer Dobbe was, dat
alleen bezitters van een getuigschrift vrijwillig molenaar, uitgereikt
door de vereniging DE HOLLANDSCHE MOLEN, toegelaten worden
tot deze cursus, en dat wij als bestuur ons met het GILDE VAN
VRIJWILLIGE MOLENAARS in vertrinding moeten stellen. Op DONDERDAG 30 OKTOBER 1986 zijn mevr. De Jong en de heer Lenstra
georganiseerd door de vereniging
ffiDAG,
DE HOLLANDSCHE MOLEN geweest, welke werd gehouden in
HOOFDDORP, Hier werd rs morgens een inleiding gehouden door de
heer R. Edam, ambtenaar bij de Arbeidsinspectie te HAARLEM en
samensteller van het rapport ilEEN KLAP VAN DE MOLENWIEKil,
een onderzoek naar de veiligheidssituatie in en rond historische
windmolens. Dit was een erg leerzame morgen voor ons en we hopen
dat vele leden dit rapport, voor zover in hun bezit, nog eens willen
inzien. Eén aspect, wat mijzelf erg goed is biigebleven, was - en ik
hoop, dat vele molenaars dat reeds deden en nog steeds doen - in
een draaiende molen geen personen op de kapzolder toe te laten.

NoVEMBERofdonderdag4DECEMBER1986geplandkunnenworden.
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VERSLAG KASCOMMISSIE: De heer

ti@.

Bouma

K. Lenstra zou graag het woord
uit MAKKINGA en D. Timmer-

De heer Timmermans kon helaas niet op deze
vergadering aanwezig zijn. De heer P' Bouma brengt verslag uit
.r.rr-a" kasËontröIe nàmerrs de kascommissie. De kascommissie, inge-

mans

uit Heerenveen.

de voorjaarsvergadering van-vriidag 21 MAART 1986'
"t"iOàp
de administrati" *ruï d" ve-reniging gecbntroleerd. De commisheeft
sie heeft de boeXnàuàing in goede ei oieizichteliike staat aangetroffen, zodanig dat een goàa UJetO kon worden verkregen van de baten en lasten van de iereniging. De cijfers ziin in orde bevonden'
De voorzitter bedankt de leóerivan de kascommissie voor hun inzet'

Depenningmeesterisdusgedechargeerdenervolgteenluidap-

plaus doof de ledenvergadering!
S.BENoEMINGNIEUWLIDvANpEKASCoMMISSIE:Eénlidvande
""Boumatreedt
af enïe heer Timmermans bliift in de commissie. Dus moet er een is
nieuw lid bii gekozen worden. De voorzitter vraagt' sf e-r iemand
die zich voor dezà vakature beschikbaar wil stellen. De heer P.J.M.
Hoogeveen uit IJLST stelt zich beschikbaar'
6. VOLGENS HET ROOSTER IS AAN BEURT VAN AFTREDEN DB HEER
welke niet herkies
ffi
Gremm uit
tuur stelt
EEU

De voorzitter vraagt- aan de ledenvergadering wie zitting _willen nemen in het stembureau, De heren Simón Jellema en Evert Hoen uit
SNEEK stellen zich beschikbaar voor het stembureau. Het bestuur

stelt de heer G . C . Gremmé uit LEEUWARDEN voor als kandidaat-zobestuurslid. Er hebben zich geen tegen-kandidaten aangemeld,
dat we nu overgaan tot de stemming. Ik_heb nog wel even een vraag
aan de ledenveigadering en die luiót: of etk lid van de vereniging
de presentie-lijsï reeds"heeft getekend i.v.rïl . het tellen van de
stemmell.

over personen wordt n.l. schriftelijk gestemd. Voor de goede orde
wil ik U er op wijzen, dat alleen leden van de vereniging deel mogen nemen aàn de stemming. Indien U VOOR de kandidaat Gremmé

bent zet U VOOR op het uitgereikte stembriefje, indien U TEGEN
bent , zet U er TEGEN oP.

6

7

z\ln geen vragen n.a.v. deze stemmingsprocedure. De stembriefjes worden aan de leden uitgereikt. ila een poosje worden de
stembriefjes ingezameld en worden de stemmen gètetd.
In totaal waren er 61 stemmen voor de heer Gremmé, er waren geen
Er^

tegenstemmers en ook geen blanco-stemmers.
Voordat de stemming plaats vond, had de heer G . C . Gremmé zich
even aan de ledenvergadering voorgesteld.
Dus de heer Gremmé is met instemming van de hele vergadering gekozen als nieuw bestuurslid. We zijn ats bestuur btij , dàt de heer
Gremmé zieh beschikbaar heeft willen stellen en we iropen, dat hij
zich gauw een beetje thuis zal voelen in het bestuur !
De voorzitter felieiteert het nieuwe bestuurslid met ziin benoeming
en bedankt ook de leden van het stembureau voor hun aandeel.

De gesloogde leden met rechts de opleidingscommissoris De Jong.

(foto

7.

G.

D.

Wiinio)

UITREIKEN VAN HET CERTIFICAAT AAN LEDEN DIE IN DE PERIOMOLENAAR:

Wë6;u

aangekomen bij het hoogtepunt van deze avond, n.l. het
uitreiken van het CERTIFICAAT aan leden, die in het afgelopen jaar
geslaagd zijn voor gezel-molenaar.
De voorzitter geeft nu het woord aan de opleidingscommissaris, de
heer A.S. de Jong. In het begin van Oit iàar meÉden zich 1? kandidaten aan om toegelaten te worden tot het examen voor gezel-mo-

lenaar.

dit aantal zijn 10 kandidaten geslaagd: 3 kandidaten hebben
zich teruggetrokken en 4 kandidaten ziin jammer genoeg afgewe-

Van

zen.

Hier volgen de namen van de 10 geslaagde leden:
de heer Jan Valk te MARRUM - de heer Gilbert IJsselm,uiden te
JOUBE - de heer B.G.G. Dietz te §TIENS - de heer H. Kloosterman te BIRDAARD - de heer Lassehuit te BIRDAARD - de heer
H. Talsma te BIRDAARD - de heer J. Terpótra te BIRDAARD de heer A. Middelkamp te BIRDAARD - de heer G.J. Veenstra te
OOSTERWOLDE - de heer A.J. van den Tweel te MAKKINGA.
Aan alle 10 geslaagden werd het welverdiende CËRTIFICAAT uitgereikt, met voor een ieder een passend persoonlijk woordje, toegesproken door de opleidingseommissaris.
De leerling-molenaars van DE ZWALUW te BIRDAARD waren tijdens
de cursus in twee groepen verdeeld: de ene groep leste op de houtzaagmolen De Rak bij leermeester Van der Woude te IJLST, de andere groep leste bij leermeester De Vos op de korenmolen DE HOOP
te SUAMEER. Deze leerling-molenaars hebben dus steeds moeten
reizen tijdens de cursus. Ook leermeester Van der Woude ging om
de veertien dagen op de woensdagavond naar de leerlingen in BIRDAARD om theorie-les te geven. Al met al is er heel wat aan vooraf
gegaan. De opleidingscommissaris hoopt dat ook de niet geslaagde
kandidaten de moed weer opvatten om verder te gaan met de opleiding en dat de nieuwe gezel-molenaars nog vele veilige draai-uren
en -dagen op hun molens mogen beleven! Er rest mij nog te vertellen, dat de CERTIFICATEN, die deze avond uitgereikt zijn, ingetekend ziin door ons lid de heer Gilbert lJsselmuiden uit JOURE.
Ook de mappen, waarin het CERTIFICAAT zit, ziin door Gilbert
IJsselmuiden zelf vervaardigd! De CERTIFICATEN zijn héél mooi
ingetekend en het geheel ziet er zéér verzorgd uit. We zijn blij dat
Gilbert IJsselmuiden dit voor onze vereniging heeft willen doen en
we hopen, dat we in de toekomst vaker een beroep op U mogen
doen! Verder wil ik nog graag de leermeesters en de Examencommissie bedanken voor de prettige samenwerking in deze afgelopen
periode en hoop alvast voor de komende periode in 1987 weer een
beroep op U allen te mogen doen!
8. AFSCHEID VAN DE HEER H.J.C. van der WOUDE ALS BESTUURS-

ihr. T.A.J. van Eiisinga gearriveerd. Hij wordt
door voorzitter Lenstra nog hartelijk welkom geheten waarna Lenstra zich richt tot de heer Van der Woude:
?rAfscheid nemen is altijd een beetje triest; toch heeft het bestuur
gemeend ook een vrolijk tintje aan deze avond te moeten geven,
door aan het begin van de avond een kopje koffie met een stuk
oranjekoek te serveren.
De heer H.J.C. van der Woude heeft 8 iaar onze vereniging als
voorzitter bestuurd en heeft een groot aandeel gehad in het reilen
en zeilen van onze vereniging.

l-ilmïddels is ook

r
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Ik

denk hierbij aan het samenstellen van de STATUTEN en het HUISHOUDELIJK REGLEMENT, en de aanvullingen en wijzigingen van
STATUTEN en HUISHoUDELIJK REGLEMENT van hét éIr,]o

MOUNDERS.

rnysxr

Boven: mevr. De Jong bedonkt Von der lAloude. Doaronder: Jhr. Von
Eysingo spreekt een woord vqn donk en woordering nomens Fryske
(foto's: C.D. latiinio)
Mole en Hollondsche Molen.
Een man, die het bestuur zeker zal missen!
Een verheugend feit is echter, dat de heer Van der Woude heeft toegezegd, zo nu en dan nog wel het één en ander voor het GILD FRYSKE
MOUNDEBS te willen blijven doenrr, aldus de heer Lenstra.
Vervolgens kreeg onze secretaris, mevr. P.C. de Jong, het woord:
ItZeer geachte heer van der Woude. Vandaag, vrijdag 7 NOVEMBER
1986 is de dag, dat U officieel als voorzitter van de vereniging GILD
FRYSKE MOUNDERS afscheid gaat nemen!

Reeds

in de Bestuursvergadering van donderdag 25 OKTOBER
U schriftelijk per brief aan het bestuur medegedeeld,

1984 had

om

voor U zelf belangrijke redenen, het voorzitterschap vervroegd te
willen beëindigen. iléze mededeling kwam zo geheel en al onverwacht voor het bestuur. Er zijn pogingen gedaan om een nieuwe
voorzitter te vinden, maar zoiets is niet eenvoudig!
In de Bestuursvergadering van donderdagavond 14 FEBRUARI
1985 heeft U gemeend om verschillende redenen op Uw besluit als
voorzitter af te treden, terug te komen.
Het bestuur was erg blij met deze mededeling!
Maar nu zijn we intussen al weer twee jaar verder.
En nu reciteer ik even ' de dichter DE GENESTET:
De jaren ze varen,
Zo snel en zo vlug!
En zijn ze ontgleden,
Geen macht van gebeden
Roept er ooit één terug!
Het was in de laatste week van de maand FEBRUARI 1976 in de kantine van Douwe Egberts, waar ik U, tijdens een algemene ledenvergadering van het GILD FRYSKE MOUNDERS, voor het eerst heb ontmoet en kennis met U heb mogen maken. Zelf was ik toen nog niet
lang secretaris en heb U toen als nieuw lid mogen inschrijven. Een
tijd later werd U door één van de leden van onze vereniglng gevraagd, of U voorzitter van het GILD E'RYSKE MOUNDERS wilde
worden. Deze vraag heeft U met ilJAil beantwoord en op 3 NOVEMBER 1978 werd U door de algemene ledenvergadering als voorzitteÍ
gekozen. Als ik héél eerlijk ben, heb ik er eerst wel eens tegenop
gezien om met U te bellen, want ik dacht U bent een rrstrengerr man
met veel kennis van zaken. Maar de tijd, waarin ik met U heb mogen werken, heb ik als bijzonder prettig ervaren. U hebt altijd tijd
voor onze vereniging en er is in de afgelopen jaren héél wat tot
stand gekomen, waar U een zeer werkzaam deel in heeft gehad.
Er zijn in de afgelopen jaren ook héél wat telefoontjes gepleegd over
onze vereniging het GILD FRYSKE MOUNDER§, en als ik niet wist,
hoe het moest, heb ik zo nu en dan Uw raad gevraagd en we kwamen er altijd uit. Ik belde op zeer verschillende tijdstippen van de
dag, maar U had altijd aandacht. Dat heeft mij bijzonder getroffen
en goed gedaan en dat gaf je ook steeds weer nieuwe inspiratie om
verder te gaan! Ik wil mijn afscheidswoord besluiten met U, Uw
vrouw en Uw kinderen alle goeds voor de toekomst toe te wensen en
ik hoop, dat het U gegeven mag worden om nog lang met Uw houtzaagmolen DE RAT te IJLST te kunnen werken, dat U nogiets voor
de FRIESE MOLENS en voor onze vereniging het GILD FRYSKE
MOUNDERS mag blijven betekenen!
Het ga U goed!
Nog even een kleine aanvulling, als ik in Uw termen mag spreken:
Soms ALS ik U belde, kwamen mij sprankelende melodieën ten gehore.
Graag wil ik U dit namens het GILD FRY§KE MOUNDERS aanbieden
en ik hoop, dat U er van kunt genietenlrt

r
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De heer Van der Woude bedankt de secretaris voor de hem toegesproken woorden
en voor de ontvangen platenbon. Nu geeft
de heer Lenstra het woord aan bestuurslid Oldenburger: Deze memoreert ook de
grote zelf-werkzaamheid van de heer Van
der Woude en de vele uren die voor onze
vereniging ingezet zijn en niet te vergeten de vele kilometers, die er met de auto
gereden zijn, dit alles in het belang van
onze vereniging. I'U had geen werkkring
meer, maar U had bij wijze van spreken
nog tijd te kort. Uw inzet voor de vereniging het GILD FRYSKE MOUNDERS was
groot en nooit was iets teveel! Ik wil deze
woorden besluiten met U een boekenbon
namens onze vereniging aan te biedentt ,
aldus Oldenburger. De heer Van der Woude bedankt hem en ook de heer Lenstra.
De heer Van Eysinga spreekt ook zijn dank
Von der Woude: Híer word
uit, namens de STICHTING De Fryske Moik toch even verlegen von,,, Ie
en de nationale verenigrng DE HOLLAND( foto: G. D. W iin
io )
SCHE MOLEN, aan het adres van de heer
van der woude voor het vele werk, dat hij heeft gedaan. Tot slot bedankt hij de leden van onze vereniging voor hei in hem gestelde vertrouwen in het overleg met de vereniging OÉ HOf,I,ANDSCHE tUóf,pN en HET
GILD vAN VRIJWILLIGE MOLENAARS. ook bedankt de heer van der
namens zijn vrouw , voor de prachtige ruiker bloemen, die
!Vou$e,
ts middags bij hen thuis was
bezorgd.
9. RONDVRAAG: De heer G.D. wijnja vraagt of er gelegenheid kan worg-en gsgeven om even de geslaagde §ezer-mólenaars ïe fötograferen. De
heer R. Lenstra uit WOLVEGA vraa§t, of het ook mogelijkïs om het RoKEN wat te beperken. Bijv. NIET ROKEN voor ae pÀuzÈt Aan het einde van de BoNDVRAAG, deelt de heer K. Lenstra, de nieuwe voorzitter, mee, dat in de PAUZE aan allen een consumptie wordt aangeboden,
waarbij gekozen kan worden uit Fristotiets sterks. En dan is ér dan
eindelijk de PAUZE, ook een belangrijk onderdeel van de vergadering!
10. FILM: RESTAURATIE VAN DE MOLEN TDE ZWALUWT' TE ÈTNOAENO,
gt
P.st"-!JrilDE zwALUWt'te BIBDAARD en is gemaakt
door de heer J.Terflstra uit
die plaats. WOENSDAG 20 AUGUSTUS fSeO was een belangrijke dag
voor de molen rrDE ZWALUWT' en de dorpsgemeenschap van gtROaÀRO.
Toen n.l. is het achtkante molenlijf op de molen geplaatst! Dit alles
hebben we allemaal op de film kunner zien. De hàer Lenstra bedankt de
heer Terpstra voor het tonen van de mooie film en biedt hem een attentie aan. ook de heer A.M. IJsselmuiden wordt een attentie aangeboden!
11. SLUITING: Nu zijn we aan het einde gekomen van deze avond en
vtnaTd-eze plaàts wil ik u allen bedanken-voor uw aanwezigheid en belangstelling deze avond en wens U allen een veilige thuisrefs.

EXAMENROOSTER
(tijdvS§ JUI.I t/mPEC. 1986)

ZATERDAG 4 OKTOBER 1986

Tiid:

9.00

10.20

Examencommissie
W. J.

uur

ERT te MAKKINGA.
H. de Jong te MAKKINGA.

:

M. S jouke

Ir. A.J. Ilzerman
D. Posthumus

leermeester

vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
vast tid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

ZATERDAG 4 OKTOBER 1986

Tijd:

10.40

-

Exameneommissie
W. J.

12.00

uur

ERT te MAKKINGA.
G. J. Veenstra te OOSTERWOLDE.

:

M. S jouke

Ir. A.J. Ilzerman
D. Posthumus

leermeester

vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

ZATERDAG 25 OKTOBER ].986

Tijd

:

9.

00

l-0. 20

Examencommissie

uur

:

Ir. A.J. Ilzerman
D. Posthumus

leermeester

vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

ZATERDAG 25 OKTOBER 1986

Tijd

:

10. 40

-

Examencommissie
W. J.

nt te MAKKINGA.
A.J. van den Tweel te MAKKINGA.

12. 00

uur

nf te MAKKINGA.
M. W. C. Wiehemeyer te HAULERWIJK.

:

M. S jouke

leermeester

Ir. A.J. TJzerman vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
D. Posthumus
vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDBRS
ZATERDAG 22 NOVEMBER 1986

Tijd

:

8. 45

-

Examencommissie

F, Felkers
K. Faber
D. Posthumus

10. 05

uur

te STIBNS.
J. D . ten Napel te STIENS

.

:

leermeester

vast lid voor STICHTING DE FRYSKE MOLE
vast lid voor het GILD FRYSKE MOUNDERS

TIJDVAK VOORJAAR 1987
Op de volgende molens zullen in het vooriaar van 1987 examens worden
gehouden:

KORENMOLEN IIDE ONDERNEMING
HOUTZAAGMOLEN IIDE RATI?
KORENMOLEN IIDE HOOPI'

Joure 12 NOVEMBER 1986,

II

te WITMARSUM
te IJLST
te SUAMEER

===========================

A.S. de Jong.

t2
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MUIATIES LEDENLIJST GILD FRYSKE MOUNDERS

MOLENNIEUWS
STICHTING DE FRYSKE MOLE
door voorzitter A. Bokma

NIEUWE GEWONE LEDEN:

G L77 L
G 178L
G L79 L

A. de Vrueh
A. de Jong
J. G . varl SIot
L.

Trekweg

S.

Noord

907

8

Kruirad

4 LE HALLUM.

8711 AC WORKUM.
8608 XN SNEEK.

Bg

Zz

o-o-o-

In

DE UTSKOAT van SEPTEMBER 1986 nr. 48 stond de heer L.A. de
Vrueh te HALLUM bij de categorie BUITENGEWONE IEOBU, maar de

heer de vrueh is per
overgegaan naar de categorie leerling-10-9-1986
molenaars, want hij is in
opleiding gegaan, dus het buitengewone lid-maatschap vervalt.
BEDANKT GEWONE LEDEN:

G L54 L

A.

Brink A-2
o-o-o-

Baas

8423 TE MAKKINGA.

BEDANKT BUITENGEWONE LEDEN:
BG O 46
G. Sikkenga
E. Halbertsmastraat 13, 8442 EN HEERENVEEN

. Per

1- 1- 1987.

BEDANKT DONATEURS:

D

033

S.G. de Vries Zuiderdwarsvaart

G

OOSM

G L24 G
G 153L
BG 048
G O94M

9203

JB DRACHTEN

Per 1-1-1987.

o-o-o
ADRESWIJZ IGINGEN

90

:

J.M. coppens 85L2 AB t1 NOARD BROEK bii JouRE.
g7 zs EE KouD uM .
J . J. cnossen zíil 5
F. van Ralten G. Japiksstraat I
9285 PX BUITENPOST.
Mevr. B.H. van Druten-Nijhof , Uiterwaard 3, 8604 ZD SNEEK.
G.C. Gremmé Tsjibbe Geertswei 2L 8915 HJ LEEUWARDEN.
o-o

o

urii
lueng,rn A]
pmtfi$ 1(Prgtu.r[Pn
en boorsporUíg Jfl.mutu
nar

JJat"ren

il rdattíÈ

LANDELIJKE MOLENKONTAKTDAG
De negende molen-kontaktdag, deze keer in Hoofddorp, had als hoofdmoot de veiligheid in en rond de molen. De heer R. Edam, ambtenaar
bij de Arbeidsinspectie te Haarlem en samensteller van het rapport
rrEen klap van de molen - een onderzoek naar de veiligheidssituatie
bij windmolenst? hield daarover een inleiding en daarna ontspon zich
een uitvcÈrige diskussie.
Er kwam duidelijk naar voren dat de uiterste voorzichtigheid geboden
is en alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden
in het bijzonder wanneer publiek bij en in de molen wordt toegelaten.
Publiek toelaten op de kapzolder kan alleen als de molen niet maalt.
Wil men wel een kijkje nemen van het in werking zijn dan werd daarvoor bepleit een tralieluik aan te brengen.
Ook de steenzolder kan gevaarlijk ziin evenals de draaiende wieken.
Derden moeten op veilige afstand gehouden worden!
De molen wordt een rropen versnellingsbakrt genoemd. Allen, molenaar,

eigenaar en publiek dragen een grote verantwoordelijkheid en elk ongeluk is één te veel.
Bij de rondvraag was het zwaarste punt de nieuwe monumentenwet en
het daarmee verband houdende gemeentelijke beleid gekoppeld aan het
prioriteitenschema. Het is nog onduidelijk hoe een en ander in de
praktijk zal werken. De vrees overheerst dat het molenbehoud mínder

effektief wordt nu dat afhankelijk is van gemeentelijke willekeur bij
het monumentenbeleid.
JUBILEUM DE KONING

Het middaggedeelte van de molenkontaktdag stond in het teken van het
jubileum van de heer A.J. de Koning, nu direkteur vantrDe Hollandsche Molenrr, die mag terugzien op een 40-jarig dienstverband.
Deze bijeenkomst vond plaats in het Baadhuis van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp, met een gastvrije ontvangst door het gemeentebestuur. Burgemeester Van Dulst verraste De Koning met de
mededeling dat hij was benoemd tot ereburger van de gemeente waar
hij bijna zijn gehele leven woonde en zich op velerlei terreinen inzette
voor de gemeenschap. De voorzitter van ttDe Hollandsche Molenrr, dr.
ir.R. van de Waal , huldigde De Koning voor zijn grote inzet en bood hem
als kado een fiets aan. Toespraken volgden van H.A. de Boer, secretaris-generaal ministerie van W.V.C. , J.A. Spoel, oud-secretaris
Gelderse Molencie en voorzitter Examencie Molenaars en R.H. Wassens,
molenaar te Ferwerd.

l4
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druk bezochte receptie waarbij de heer en mevrouw
De Koning vele handen mochten d'rukken en talrijke kadoÍs in ontvangst konden nemen. Ook werd hun aangeboden een album bevattende een groot aantal (kreatieve) bijdragen van relaties, vrienden enz.
Ook namens De Fryske Mole werd De Koning geluk gewenst en dank
gezegd voor zijn medewerking en inzet voor het behoud van de molens
in Friesland. Een van de eerste Friese akties voor molenbehoud betrof de poldermolen van Aylvapolder onder Wommels in 1948. Door een
gezamenlijke inzet bleef deze molen malende. Daar zette ook De Koning
Daarna volgde een

IN WEEK VAN HET LANDSCHAP OOK AANDACHT
VOOR MOLEN IN LIN DEVALLEI

zich hard voor in.

Een delegatie van Gild Fryske Mounders en De Fryske Mole woonden
deze molenkontaktdag bij.

A.

Bokma.

KNIPSELDOOS

Nu eens niet speeiale aandacht voor de molen ilZeldenrust?r, maar voor
molen trde Hoopn van Dokkum. Deze is gebouwd door molenmaker Gerrit P. de Boer, in 1849. De molen is eigendom geweest van T. Dijkstra, P. Banga en Kloosterman, tot in het jaar 1942. Toen kwam de
molen in bezit van de heer E. Broekema, de vader van de huidige molenaars C. en P. Broekema, die het molenaarsbedrijf hebben voortgezetonder de naam: Fa. C. en P. Broekema. Daardoor wordt de molen
in de volksmond ook aangeduid als: de molen van Broekema.
Zo kan het gebeuren, dat de gebroeders Broekema de beide fraaie walmolens laten malen/draaien, mede ter verfraaiing van de meest noordelijke stad van Friesland.
In het verleden stonden eens 4 windmolens op de bastions te draaien
en 1 op de Schermesweide. Ook had de stad diverse ros-(=paard)korenmolens. Buiten de v.m. stadsgrond stonden diverse andere molens; elders vindt u een artikel over 2 van deze molens n.l. pel- en
korenmolen rtDe Jonge §ytskett en zaagmolen ttHet Hertrr, bijgenaamd
rrde Reus.rr Hij was de grootste zaagmolen van de omgeving van
Dokkum.

In het bijgevoegde krantenbericht gaat het vooral over het streven
voor behoud van deze pel- en korenmolen (nu alleen korenmolen) ?rde
Hooprt, onder de koprrOver molens te Dokkumtr. Het bericht stond vrijwel zeker in het rtNieuwsblad van Frieslandrt, beter bekend onder de
naam rrde Hepkema's Krantetr van 6 mei 1939.
Het is geschreven door AAN DE BORNE en ik kan tot nu toe niet achterhalen wie deze persoon is of was. Wie kent hem wel?
(vervolg zie pagina
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Popke Timmermans,

Opnome van de Lindevollei met molen

rond

1925.

Coll. C-D. Uliinio.

ttWe

besloten nu toch moor weer door te zetten en bereikten longs het
kerkhof en een mooi hoog bosch de Lindebrug, woor we een poosie bleven boliekluiven, wont het londschop wos hier in één woord prochtig.
De weg en de brug tiggen hoog over het woter heen, wont's winters
riist de rivier verscheidene voeten. ln vele kronkelingen stroomde het
bruine veenwoter longzoom Zuiderzeewaort.s. Het ionge riet wos longs
de oevers of hoog opgeschoten en doortusschen kwomen de gele lisschen in bloei, die ook wiid londinwoorts in stonden, wont het lond is
hier overol laog en drossig. Een klein driftig molentie probeerde een
omkooid stukie grond droog te molen. Het wos een zoogenoomde tiosgermolen, dat ii niets onders don een viizel of tonmolen, met de nodige
schuinte neergezet in het te bemolen slootie en de vier wieken eenvoLtdig bevestigd op het bovenste uiteinde von ziin os, een ollereenvoudigsté inrichting, die ie in Frieslond op veel plootsen nog oontreft. Ze
zien er heel typisch uit, die tiosgers, en't is eigenliik iommer, dat ze
goondeweg vervongen worden door stonderdmolenties (spinnekoppen,
G.D.W. J, of door die witte, blikken, veelwiekige Amerikoonsche molens, of, zoools in de grootere polders, door stoomgemolen.'t

P. Thijsse
die in 1918 voor Verkade zijn album t'Frieslandr schreef. Vanuit Oranjewoud was hij op pad gegaan naar Weststellingwerf. Jammer is het
àat hij de molen in de Lindevallei niel heeft beschreven. Die moet er
toen al een jaar hebben gestaan want in 191? werd hij in Noordwolde
Met deze woorden treden we'inde voetsporen van Jac.

l6
als korenmolen gesloopt om

bij de Blessebrug onder

t7
Wolvega als water-

molen verder te malen.
Van dat malen kan tegenwoordig in het geheel geen sprake zijn want
het gevlucht is al geruime tijd geleden verwijderd. Voor het herstel
zullen er dan ook nieuwe roeden moeten komen. Bovendien is het rechter voeghout kapot en er zit een scheur in de as die al eens eerder is
hersteld. Ook de rieten mantel dient waarsehijnlijk te worden vervangen door een degelijker ?rexemplaaril zodat de stoere wiekendraaier

weer en wind weer kan trotseren.
derrWeek van het Landschaprr, die gehouden werd van 20 tlm 28
september j.1., stond in onze provincie de Lindevallei centraal , rrlt
Fryske Geart heeft }:et 425 ha grote natuurgebied voor het grootste
gedeelte in eigendom en beheer alsmede de vleugellam geraakte molen.
Onze provinciale natuurbeschermingsvereniging greep de mogelijkheid
aan om gedurende de t'Week van het Landschaprr ook aandacht te vragen voor haar zorgenkind.
Toen we hier op de 22ste september het natuurgebied binnenliepen,
bezocht een groep kinderen iuist de molen waarin ze uitleg kregen over
het moerasland. Binnen de balken
van het achtkante molenlijf was namelijk een bescheiden expositie ingerieht. Toen de jeugd was uitgekeken ,
verlieten ze de molen waarna ze de
rietvelden introkken. De wind speelde wat met de rietpluimen, terwijl
boven in de molen een Friese vlag
troosteloos, dwars door het rietdek
heen , naar buiten stak. Boven de
vogelgeluiden uit heerste in de verte het motorisch geronk van de autoweg. Voor zotr: twee ton kan tfde molen van Geert Gooijertt, de laatste
molenaàt, weer draaien. Maat ItIt
Fryske Geart heeft er geen geld voor.
Pas na 1990 staat de molen op de lijst
voor een opknapbeurt en hij heeft
dan derde prioriteit. Het onderhouds*
geld wordt jaarlijks benut om verder
achteruitgaan te voorkomen. Mocht
U het werk van deze vereniging willen steunen, en in het bijzonder het
ijveren voor bekroud van de watermoIen, dan kunt U een bijdrage overmaken op gironr. 8952L2 van trlt Fryske
Gearr te Beetsterzwaag. De natuur is
er ook voor u'-Ë§#rBi

In

"#ljïiï."*'

MOLENNIEUWS.VARIA

VERZAMELD DOOR BRUNSMANN EN ÏIMMERMANS
Nijemirdum
De Huitebuurtstermolen 'rrt Zwaantjerr begint weer te herrijzen.
Het achtkant is van een nieuw rietdek voorzien (Sikkema, .iieijeiÈ) en
in de loods naast de molen wordt gewerkt aan een nieuwe kap. De molen wordt gerestaureerd met diverse onderdelen van de in 1983 afgebroken molenrrDe Noordstert'uit Nieuwe Bildtdijk: o.a. de as, asrad,
roeden, lange spruit en (stalen) schroef. Bij de sloop kwam het gedeeltelijk onder de vul'stukken zittende fabrieksmerk van de as te
voorschijn: IJzergieterij H.J. Koning Foxham no. 201 - 1910.
Lollum

De as van de bouwvallige molenromp?tZathe Triolumrr bij Lollum, welke
dit voorjaar (12-02-t86) door molenmaker Westra te Franeker van het
achtkant werd afgenomen en nu naast de romp ligt, komt van dezelf-

de gieterij .
Op deze as staat vermeld: IJzergieterij

H.J. Koning

Foxham

no.

187

-

1909.

Birdaard
De restauratie van de Koren-pel- en houtzaagmolen rrDe Zwaluwrr be-

gint, althans wat het buitenwerk betreft, flink op te schieten. Op 20
augustus werden achtkant en kap met een zware kraan op het stenen
onderstuk geplaatst. Dit ging wat de kap betreft niet geheel zonder problemen. Inmiddels zijn ook de nieuwe roeden (Buurma) gearriveerd en
is men bezig deze op te hekken. (Bangkirai). De roeden worden voorzien van zelfzwichting. Borden van Red Cedar. Opmerkelijk is ook de
askop.
Bij molenmaker Jellema te Birdaard is men bezig met het gaande werk.
Kammen: acacia en staven: steenbeuk. Een aantal schijflopen voor diverse spillen zijn al klaar en het spoorwiel is in aanmaak. (0 3,30 m.)
In het kantoor van deze molenmakerij was nog een oud stukje molenmakersgereedschap aanwezig. Het is een mal waarmee de schuinte werd
vastgesteld en waarna men de hekgaten in de (houten) roeden boorde.
Via een los inlegstukje konden de diverse soorten roeden naar gelang
aantal hekken en zeeg worden geboord c.q. afgeschreven. Volgens de
heer Jellema was deze mal afkomstig van molenmakerij Van Wieren.
Dit bedrijf was indertijd gevestigd te Smidshuis nabij Dokkum.

Wist U dat er op 11 oktober j.l. een bazar is geweest in het verenigingsgebouw rrPro Regett te Birdaard en dat deze bazar gehouden werd t.b.v. de Stichting koren-, pel- en houtzaagmolen rrde Zwaluw'r en dat de opbrengst netto een kleine

f. 4.000,--

was?

l8

En wist u dat deze plaatselijke stichting d.m.v. diverse akties in 3
jaar tijds zorn kleine f. 100.000,-- netto bijelkaar heeft
en

dat

gekregen?

de nieuwe molen rde Zwaluwtt een rtgevluchtil krijgt van
23,50 m? De oude molen had een gevlucht van 24,10 m;
zo staat het te lezen in het Fries Molenboek (1980).

Workum

De itNijlannermolert te Workum wordt grondig opgeknapt. (Bouw 75,
Workum). De westkant van het achtkant is voorzien van een nieuw
rietdek en ook de gehele kap. (Sikkema, Tietjerk). De zeer aangetas*
te kap is grondig gerestaureerd: o.a. werden de voeghouten aangelast en een geheel nieuw voor- en achterkeuvelens aangebracht.
Verder een nieuw halslager en een nieuwe tegel achter de pensteen.
Ook een nieuwe staart en schoren en een nieuwe lange spruit. De lange
spruit die vroeger onder de voeghouten heeft gelegen, (zelfde constructie als'rrt Lamrr te Woudsend) is later bij een restauratie voor het
asrad @ de voeghouten aangebracht. Hij bestond uit twee stukken
welke in het midden door een las aan elkander werden verbonden. De
nieuwe spruit (nu één lengte) is ook weer voor het asrad aangebracht.
De nieuwe roeden (Buurma) worden opgehekt met Bangkirai, dezelfde
horrtsoort als bij trDe Zwaluwrr. Het is de bedoeling dat deze molen weer
geheel maalvaardig wordt. (dit incl. de waterlopen). Opmerkelijk bij
deze molen zijn de kap- en kuipneuten; deze ziin van beukenhout en
hebben een halfronde vorm, en zijn op het wrijfvlak voorzien van pokhouten inlegstukjes. De kammen van diverse molenwielen worden gemaakt van Bolletrie ook wel paardevleeshout genoemd. (Een rode, zeet
harde houtsoort afkomstig uit Z. Amerika).

Dijksterburen
De houten as van de poldermolen rrDe Eendrachtrr te Dijksterburen is
gebroken. Dit betekent, dat deze molen voorlopig niet meer kan draaien. De as was i.v.m. zelfzwichting doorboord. Bij een latere restauratie van deze molen is weer t?Oud Hollandsrr gevlucht aangebraeht.
Witmarsum

Aan de koren- en pelmolen rrDe Onderneming" te Witmarsum werden diverse reparaties uitgevoerd. De verrotte staart werd aangelast (haaklas). Omdat hiervoor moeiliik een geschikt stuk hout was te vinden,
is de las uitgevoerd in vier op elkaar gelijmde stukken Oregon Pine.
Ook de kruilier is grondig gereviseerd. Het wachten is nu nog op de
nieuwe (Buurma?) roeden. Het ligt in de bedoeling om op deze nieuwe
roeden fokken aan te brengen (Fauël). Kosten f.30.000,--. Provincie heeft f.10.500,-- besehikbaar gesteld. De gemeente (tevens eigenaar) de rest. Op zaterdag 25 oktober werd er sinds geruime tijd op
"De Onderneming'r weer gepeld. Gezien de stormachtige wind, kon dit
met 4 rrhalvenrr. Omdat er niet veel vraag naar gort is, is er nu voor
geruime tijd weer gort voorradig.
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Harlingen
Onlangs kreeg ik een telefoontje van de heer Y. Elsinga. Deze is verbonden aan het museum Hannemahuis te Harlingen. Hij vroeg mij, of
het mij bekend was dat er bij de Westerzeedijk nog een molensteen
lag. Nou dat wist ik niet. rrWaar ligt hij danrr, was mijn wedervraag.
rrDat kun je het beste even vragen aan de heer B. van der Gaastr,
was zijn antwoord. Dus een telefoontje naar Van der Gaast. Hij zei:
rrKom morgen maar even langs, dan gaan we er tezamen even heen.rr
Dit was dus afgesproken. De volgende dag werd ik door hem opgebeld.
rrJe zou komenil, zei hii, rrmaar de steen is er niet meer. Gister lag hij
er nog maar nu is hii weg. rt Dan sta je natuurlijk wel even verwonderd te kijken: een steèn die vermoedelijk jarenlang ergens heeft gelegen, is, nu er enige aandacht aan zal worden geschonken, plotseling verdwenen. En inderdaad, behalve de sporen in het gras was er
van een steen niets meer te vinden. Naspeuringen bij diverse gemeentelijke instanties had ook geen resultaat. Vorige week kwam ik een
goeie bekende tegen; hij is werkzaam bii de Gemeentereiniging. Op
mijn vraag of hij ook iets van de steen afwist, kwam het volgende verhaal: ItVoor enige weken terug heb ik het stukje grond waar de steen
lag geëgaliseerd. De steen had ik toen naar de slootwal geschoven.
De beheerder van een verderop gelegen vakantiewoning zei toen:
rrl,aat maar liggen, dan breng ik hem op het erf van de woning.rrOf
dat inmiddels al was gebeurd, wist hij niet. Een en ander was voor mij
reden genoeg om nog eens in de omgeving te gaan speuren. En inderdaad bleek de steen op het erf van genoemde woning te liggen. Er
zijn inmiddels opnamen van gemaakt en de steen is door mij opgemeten.

(afmetingen: @ 97 cm., dikte: 39 cm.) Het gat in het midden is vier29 cm. Het gaat hier kennelijk om een vrij ver versleten roller
van een kollergang van, gezien het ruwe oppervlak, een cementmolen.
Op enige honderden meters van de steen stond vroeger de cementmolenttDe Standvastigheidtr. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de steen
van deze molen afkomstig is. Het is een hardstenen (Petit graniet)
molensteen. Hoewel de steen er vermoedelijk jaren heeft gelegen, is
Harlingen nu officiéél een molensteen rijker. Het ligt in de bedoeling
om t.z.t. ook via de plaatselijke pers meer hierover aan de weet te komon. De steen ligt nuop het erf van genoemde woning vtak bii de
Bolswardervaart.

kant,

Tzum

er gelukkig veel positief molennieuws is, kan het ook niet worden ontkend dat er veel misstanden zijn te constateren. De spinnekop
rrDuivenhok'r nabij Tzum/Kubaard, staat al geruime tijd met drie enden
in het landschap. Oorzaak: een storm in het voorjaar van 1986. Iets
dichter bij Tzum staat de spinnekop rrFatumtr er ook niet bepaald rooskleurig bij. Het gevlucht verkeert in erbarmelijke staat. Van de ene
stalen roede is de achterkant geheel weggeroest. In plaats van een
koker is het een U profiel geworden. Beide molens zijn gelegen in de
gemeente Franekeradeel. Wanneer men dit vergelijkt met de gemeente
Menaldumadeel, waar een aantal molens tot in de puntjes is gerestaureerd en onderhouden, dan vormt dit wel een schril contrast.
Hoewel
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WIST U

dat ilde Hatsumermolenrr(zie Fr. Molenboek nr. 56) een ruihe is en
van ziin fundering is gehaald?
dat hiermee de restauratiefase is ingeluid?
dat deze molen eigendom is van Stichting rrMolens in Menaldumadeelrt?
dat een soortgelijke molen n.I. van ttKingmatillerr (zie Fr. Molenboek
nr. 55) al eerder ook van zijn fundering is gehaald?
dat deze op het ogenblik ook gerestaureerd wordt?
dat dit gedaan wordt door hetzelfde groepje mensen, dat de wettermoune rrde Poelenrr onder handen had?

t'Duivenhok"

,

T

gehovend bii

zum, stoot er

Spinnekop te Koudum nadert
voltooiing.

dat ook trde Hempènsermeermolenrr onder Warga gerestaureerd zal
worden? (zie rde Utskoatfi, sept. t86).
dat de kosten van de hoognoodzakelijke restauratie geraamd zijn op

f.

230.000,--?

dat ook de roeden van "Deelsmolen'r onder Vegelinsoord in slechte
staat verkeren en dat van deze molen ook 1 van de 2 lange schoren gebroken is?
dat de molenaars ook al zolang wachten op een z.g. watercircuit voor
deze zo mooi gelegen molen?

tt

t7 Zwoontie" wocht

stoo

rt en w ieken .

dat de nieuwe spinnekopmolen met stelling van Koudum een gevlucht
van 16,30 meter krijgt?, zo vertelde Johan Cnossen op de gildevergadering.
Ook vertelde hij, dat de dakpannen door hem al zijn gelegd op de
ondertoren. (gesmoorde platte Friese pannen met seherpe vorsten).
dat behalve een hekwerk nu ook de stelling gereed is gekomen?

op ztn kop,

Roede mol , vermoedeliik ofkomstig von v , m. molenmoke*

rii

Von Wieren te Smidshuis.
T hons in het bezit van molenmokerii Jellemo te Birdoord.
De kop von rrtT Zwoontie" is in
de mook. De longe spruit is

díe von "de Noordster.tt

Fotots: B runsmonn
Horlingen

DE KOPIJ VOOR NUMMER 45 DIENT
UITERLIJK BINNEN TE ZIJN OP DINSDAG
1O FEBRUARI 1987.

BIJ VOORBAAT ONZE DANK.
DE REDAKT IE.
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Op de pelmolenttDe Jonge Sytsket' von Albert Willems Bonga oon de
Streek te Betterwird bii Dokkum werkten Jelle en Abrahom von der
Werff, de lootste ols zokkennooier. Hii stond bekend ols een beste

houtsn ijder.
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te ferkeapjen, mar doe't dat net slagje woe, ha se fan needs persoaniel ynre mole helle om de saak yn bedriuw te hàlden. Der wie lykwols ien probleem : pake hie gjin doel oer hout, dat hy moast him opnij oerskeakelje. Baas Erich, in timmerman yn Dokkum, waard faak
om rie frege, oer houtmjitten en oer hoett de balken seage wurde moasten bygelyks. Net sirnder swierrichheden waarden de seilen dus opnij
foar de wjukken spand en iagen de seagen wer troch beammen en balken. Mar de leveransiers kamen yn dy tiid net fanséls by jin. Pake
gyng nei de àtoe skÍpsbefrachter Rozema ta en sei: rrJo moatte ris lirsterje.rr trWat is der keapman?n rrlk moat balken, juffers en sa ha. Ik
sjoch jo faak farren dat ik freegje jo mar: hoe moat ik dat ha?rr Rozema
wie wol ree en fersoargje it houtferfier foar him. Sadwaande is pake
ek oan in ymporteur yir Harns kommen: Hubert Jans & Co. Yn 1882 is
de houtseagerij eins pas goed ttein setten en dat iier rekkenje ik dan
ek as it begjin fan de houthannelr, aldus Banga.
Rijke historie zaagmolen trHet Hertll
Uit een koopbrief van 22 september 1784 bliikt dat deze houtzaagmolen
daar Itnieuw gestightrr was in 1765. Ook daarvoor moet er ter plaatse
al een zaagmolen hebben gestaan, wat kan blijken uit een rtServituut
van houtleggingrrvan 6 mei 1756. Dit was een contract tussen de eigenaar van de molen en de eigenaar(s) van een stuk land van vijf pondematen, hetwelk de eigenaar van de molen het recht gaf eeuwig het hout
dat ter rrSaginher? werd aangevoerd vrij langs dit land te leggen in de
daarlangs lopende vaart en de benodigde paaltjes te slaan om de boomstammen vast te leggen. Ook mocht de molenaar het land gebruiken
voor het maken van nieuwe roeden.voor de molen of om andere reparaties te verrichten. De spaanders waren dan, voor zover dit brandhout was, bestemd voor de eigenaar(s) van het land.
De eigenaar van de molen was verplicht voor dit recht van houtlegging
jaarlijks te betalen een bedrag van vijf earolusguldens à XX stuivers
elk. Op de hierboven genoemde datum 22 september L784 werd de molen eigendom van burgemeester Van Assen en zijn vrouw Trijntje van
Sinderen te Dokkum.
Op 11 februari 1858 verkoopt de familie Bonnema-Van Assen haar aandeel, wat een zesde gedeelte bedroeg, aan Harmanus Jans van Assen.
Als naam van de molen staat dan vermeldtrHet Hertrr. Op l juni 1864
kopen Heerke Aebes Vellinga en Jacob Aebes Vellinga de houtzaagmolen. Bijna tien jaar later, op 15 mei 18?4, koopt laatstgenoemde de
helft van Heerke Aebes en op 1 maart 1881 werd het hele complex, compleet met dubbele arbeiderswoning, op een publieke verkoping dus gekocht door A.W. Banga voor f. 3.953,--.
Blikseminslag

Met deze odvertentie werd voor de eeuwwisseling geregeld reclome gemookt in het Friese weekblod Sliucht en Riucht. ln oude priiscouronten
von de houthondel wos ook de dienstregeling van het Dokkumer Lokoeltsie opgenomen ten dienste von de klonten.

De start was, zoals we hierboven al schreven, moeizaam. Banga hierover: rrDe feinten sille troch pake foar in part wol oernommen wéze,
mar as it net waaide, woe it net en mei rtrch waar kaam der ek neat
fan. Dan wie it alle dagen nei de loft sjen en mar hope op better waar.
As it safier wie, moasten de manlju der al om fjouwer oere öf.
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by de seager en syn help op it rrit: ilDeröf, jimt moatte seag'-je!", wie it dan en al gau kamen se om de mole te ferkroadzjen en de seilen foar te lizzen.tl
Niet lang na Bangars geboorte, het zal eind 191?-begin 1918 geweest
zijn, is de houtzaagmolen door de bliksem getroffen waarbij brand
ontstond. Uit overlevering weet Banga van dat tragische moment te
vertellen: ttlt wie yn re nacht doe rt de bliksem ynsloech, yn re
heeehste wjuk. De iene makke de oare wekker. Sa kamen mei amers
mei wetter nei de stelling ta. De roede dyrt barnde, ha se nei irnderen
draaid; de mole sil wol opte wyn stien hawwe. En sa ha se de brdn
wer Ítkrigen! Ien seager wie sa ynre war dat er oars neat die as de
Pake sloech dan

mole oanfeie.

rr

Banga weet zich niet te herinneren dat er ooit brandemmers in de molen hebben gehangen. Dat was wel het geval in de zaagmolen ?rDe
Phoenixrr van Helder die aan de overkant van de Dokkumer Ee stond.
Een van die emmers bevindt zich nog in het Streekmuseum rrHet Admiraliteitshuistt te Dokkum. Het molen-naambord van deze in 1939 afgebroken molen is daar eveneens te zien.

Binnenschipper Rozemo is bezig met het lossen von hout voor Bongo.
Het scheepie werd plonk voor plonk gelost met de hond. Op de foio,
rond de eeuwwisseling gemookt werd net ols bovenstoonde ploot, geeft
Rozema juist een plonk of oon het personeel van Bonga. Een von de
twee monnen moet de oude Sloterdijk zijn. Op de voorgrond zit het
skipperske met kind op hoor schoot. Voor hoor ligt het vat woorin het
drinkwoter werd meegevoerd, Aon de overzijde von het water is nog
iuist een deel zichtboor von het bedriif van Roodsmo, woormee in hèt
begin von de dertiger ioren een fusie werd oongegoon.

Het personeel von houtzaogmolden 't Het Hert". Tweede von tinks is
Durk de Joger, de bestekzoeker, de derde Sloterdiik en noost hem
ene Jelle. Links boven zien we nog net een stukje von de stelling.

Zakenreisje in vroeger dagen
Banga zijn grootvader ging wel met een rijtuigje bij de klanten langs.
Soms ging hij te voet om hout te verkopen. Dat werd dan geleverd op
krediet van een jaar, Het was omstreeks 1890 toen de houthandelaar
weer eens langs een van ziin klanten moest in Hantum. Banga heeft
het verhaal van wat er toen gebeurde eens horen vertellen. Vergeten
heeft hij het nooit!
rrPake wie dér te foet hinne setten om óf te rekkenjen. Nei in pear bakjes kofje waard der noch hieltyd net betelle. Der kaam in slokje op tafel. It waard al wat letter en. . . tsjuster. De minne tiid en Ilandloperijrtkaam oprt aljemint. Mar, byrt slokje waard it jild betelle. Oprt lëst
koe er dan nei hirs. Hy naam öfskie en gongbinnen troch, oer de Lytse
Jouwer (Hiaure, G.D.W.), werom nei Dokkum. Net fier fan de Lytse
Jouwer öf stiene wat beamkes by de kant fan de dyk làns. Hy fielde
him neat net noflik, want hy hie in protte jild yn'e btrse. En lit my dér
no in man achter de boskjes weikomme. Pake skrok him dea. Dat woe
er net blike litte dat hy röp: rrWat wolste! Ik sil dy wol krijelrren hy
draafde op re man öf. Dy sette de sokken deryn. Mar pake kaam wol
triljend opte skonken th0s.rr
Van balken en stammen
Het was ook in die tijd dat het hout nog in grote vlotten werd aangevoerd. Dat waren ontbaste ronde balken, vooral afkomstig uit de Scandinavische landen. Kapbalken werden ze genoemd. Daarnaast was er
het inlandse hout dat goed gewaterd moest worden. Die eikerr, iepen,
essen, enz. werden stammen genoemd. Iepenhout moest zorn tien jaar
gewaterd worden, eiken en beuken korter, terwijl essen helemaal niet
in het water hoefden omdat ze dan hun taaiheid verloren.
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Het water mocht geen doodlopende sloot zijn; in stromend water losten
de natuurlijke zouten langzaam maar zeker op. Je kreeg dan minder last
van houtworm, de bast liet gemakkelijk los en de werking was uit het
hout, wat erg belangrijk was. Aan dat laatste mankeert het heden ten
dage maar al te vaak!
Van de stammen in de houtkolk werd een plattegrond gemaakt,zodat
ze na vele jaren weer terug gevonden konden worden. Bovendien
was met een rits de eerste letter van de naam van de eigenaar op de
kop van het hout geritst. Eigen hout was voorzien van de eigen initialen AWB die er met een slaghamer ingeslagen waren. De balken waren bij aankomst al genummerd. Bij het doorpraten van dit soort zaken neemt Banga zrn familieboek weer op en leest een oud vergeeld
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Gistermorgen gaf het vinden van een liik in de Kolk buiten de
Honspoort bii de Houtzoagmolen von Vellingo hier olgemene sensotie. Men verdiept zich in gissingen vonwoor dit liik afkomstig
is, daor hier sedert geruime tiid niemond vermist wordt. Vele geloven dot het onder de houtvlotten die von Horlingen noor hier
z

iin vervoerd heeft vostgezete fi , en zoo h ier is gekomen . H et liik
in verren stoot von ontbinding en hoogstwoorschiinliik ten-

wos

minste voor zooverre aqn eenige klederen zichtboor wes von het
mon neliik geslocht. "

Voor zover bekend is het nimmer opgehelderd.
Hoe het verder ging

In 1899 ging Albert Willem Banga zich niet meer met de pelmolen bezig
houden. Zijn oudste zoon Uilke zette het bedrijf daar voort. Er was
ook nog een boerderijtje bij: er werden wat varkens gemest, er stonden
een stuk of vijf koeien op stal en verder liepen er wat kippen rond.
Veel stelde het allemaal niet voor, aldus Banga: 'rlt wie der wat op ta,
want de foeraazjeen it bakkersmoal wie dochs wol de haadsaak.?'Vanaf
die tijd wijdde Àlbert Willems zich dus volledig aan de zaagmolen, waarin later zijn andere zoon Jan de zaken ging waarnemen. tfDat wie irs
heit. Mar hy begong dér net samar. Nee, hy hat him earst yn in oare
houthannel, ik mien earne vn Grins, by Zoutkamp, in jier lang yn it
Bij de rekening op de linker Pogino.
Een rekening die wellicht enige toelichting behoeft.
Allereerst bliikt dot Van de Wint over twee zogeriien beschikte.
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z9 b"t"k"rt tweede soort; doaronder
L betekent lengte in meters.

de nummers von de bolken.

D.B. betekent dikste breedte op het midden von de lengte, de fitmoot.
M3 geeft de inhoud weer; oon de hond von de voorgoonde getollen
zocht men dit op in een boekie, zodot het gereken achterwege kon
blijven.
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De fotots bii dit
artikel komen uit
de collectie von
P, Bongo, Dokkum,
Pop ke T immermon s
mookt er de reprodukties von.

De zoogmolen von Hendrik Roodsmo stond eveneens oen de Streek.
Deze met sponen beklede molen heette "De PHOENIXt' en stond voorheen
in Horlingen en oorspronkeliik zetfs in de Zoonstreek. ln 1897 verkocht T. Meinesz uit Horlingen de molen noor de Streek. No 1932, het
joor van de fusie met Bongo, werd de ruwoliemotor (die overigens niet
ol te best voldeed vanwege het doorslippen von de riemen wonneer het
zogen erop oan-kwom) verkocht en onttokeling volgde ook spoedig. ln
l9i9 werd het restont voor nog geen duizend gulden verkocht oon ene
Forogo, timmermon uit Tergrocht onder Birdqord. Enkele ioren loter.
in de oorlog, hod het hout het tienvoudige kunnen opbrengen. De molen wos voorzien von drie zoogromen woorop door een knecht, Kloos
geheten, riimpjes woren oongebrocht die hii von elders kende. Het
grootste middelste room hqd ols opschriift:
Het zwoorste werk dot is mijn deel
Maor.'t zogen is mii nooit te veel .

Links vermeldde hii:
Het lichtste werk, dot is mii lost,
Moor ik zoog niet horder don mii post.
Rechfs tenslotte:
De scherpe zogen heb ik kloor
Hool nu de bolken moor.
Het molenbord kon men nog zien in het Admiroliteitshuis, terwiil er
von de molen ook een model moet zijn vervoordigd dot noor Stoniastote
is verhuisd.

seachfak ferdjippe, want pake hie der it measte ferstèn net fan.rt
Yn 1925 werd de splitsing van bedrijven een feit: Uilke nam de pelmolen over en Jan de houtzagerij. Modernisering was in die jaren gewenst en zo kwam het dan ook dat trHet Hertrr, ook wel rrDe Reustr genoemd omdat hij de grootste zaagmolen van Dokkum was, een nieuw
wieksysteem kreeg. Zelfzwichting was het parool, de zeilen konden
voorgoed opgeborgen worden, wat voor het zagersvak een behoorlijke verbetering inhield: geen gedoe meer met die zeilen in weer en
wind; een ruk aan de ketting, een gewicht erbij of eraf en klaar was
het weer. Een ideaal systeem, wat wel het nodige onderhoud vroeg en
waarbij voorzichtigheid in het bijzonder in acht moest worden genomen.
Een storm achter de kleppen kon fataal zijn. In elke streek van FriesIand wisten de molenaars maar al te goed voorbeelden van de trieste
afloop te noemen. In de beruchte crisisjaren voor de oorlog deed zich
de noodzaak voor om te fuseren met de houthandel Raadsma. Rond
Dokkum waren maar liefst vier kleine houtzagerijen die ieder te weinig
armslag hadden. Men zat bij elkaars klanten en bovendien veranderde
het hele handelspatroon. De vrachtautors deden hun intrede en het

was natuurlijk crisis. In 1932 werd die fusie een feit. Dit betekende
voor Raadsma zijn bedrijf in molen trDe Phoenixtr het einde. Die molen
lag namelijk bijna recht tegenover ilHet Hert'r, naar het westen, maar
wel aan de overkant van de DokkumerEe.Al het hout zou dus met een
praam moeten worden overgevaren en dat werd in die tijd, waarin gemotoriseerd verkeer de scheepvaart had verdrongen, als lastig ervaren.
Sloop was het gevolg. Zover kwam het met itHet Hertil nog niet. Wel
werd de molen gemoderniseerd: er kwam een electrische zagerij bestaande uit een horizontaal en een vertikaal zaagraam. Het gevlucht
werd verwijderd en verkocht aan boeren voor damleggers. De bovenas
en de handgesmede krukas ging voor oud-ijzerprijs weg. De tand des
tijds had het fraaie aanzien van de Streek in een klap behoorlijk aangetast! Vijf jaar later werd de verarming compleet toen pelmolen ilDe
Jonge Sytske?t door een asbreuk ook moest worden onttakeld.
We schrijven 1937.
De zagers
De heer Banga herinnert zich meester-zager Siberen Welbedacht nog
als een hele beste zager. Hij was getrouwd met ene Ronduite en kwam
oorspronkelijk van Almenum bij Harlingen. Hij had daar een eigen zaagmolen iltt Fortuintt welke vlakbij het standbeeld'rDe Stiennen Manrr was
gelegen. In ons boekje flLangs Oude Friese Windmolens t' is hiervan een

fraaie opname te vinden. Hii handelde in rralle soorten binnenlandsch
hout Heipalen, hek & stekpalen, gezaagd hout Bekapt en beslagen &
bezaagd eiken houtil. Bovendien zaagde hij veel voor wagenmakers. Na'
verloop van tijd is hij als zager aan het werk gekomen bij Overmeer op
Schenkenschans bij Leeuwarden. Maar daar voelde hij zich niet thuis.
P. Banga daarover: trlt wie dér de hiele dei hastich seagjen, dat doe
is er by irs kommen en dat foldie skoan. Siberen hat my it seagjen noch
leard, Doert er ophold hat syn soan Wytse him opfolge. Wy hawwe him
doe by Sybenga ít it Fean weihelle. Wytse wie by irs de léste seager.
Feinten wiene Durk Boonstra en Durk de Jager. Dy lëste wie besteksiker, hy moast it hout ítsykje foar de klanten.rr
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Het eind komt in zight
Door de steeds toenemende bouwaetiviteiten werd de behoefte aan
hout navenant groter. Er werd geleverd aan timmerlieden, aannemers,
enz. tot in een straal van 25 kilometer. Dit gebeurde welbewust, omdat men bij een groter afzetgebied een vlotte leverantie moeilijker kon
nakomen. Een tijd van opbouw en uitbreiding kondigde zich aan met
als gevolg dat men van de gemeente een nieuw terrein aankocht waarop
een moderne zaak met nieuwe loodsen en machines vemees. Op een zeker moment had men 15 personeelsleden, maar in 19g2, bij hèt honderd-jarig jubileum, was men al ingekrompen tot tien. Twee jaren later, werd het bedrijf overgedaan aan Oberman. Alleen deze firma heeft
het gered, hoewel haar zaagmolen ?rKoophandel en Zeevaartr? ook al

sedert 1925 ter ziele is.
Een foto daarvan is te vinden

in trMolens in Friesland in oude ansichvan Bunskoeke en Timmermans op pagina 12.
De houtzaagmolen die rond Dokkum het kwartet volmaakte was ilEben
Haëzerrr. (Voor een foto verwijzen we weer naar rtlangs Oude Friese
ten deel

1rr

Windmolens.'r)
Deze werd in 1927 door eigenaar
gebrek aan opvolger.

J.F. v.d. Wint afgebroken

wegens

Sic transit gloria mundi.
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Alet Schouten De molen en de Boeseknor;
jeugdboek met tekeningen von Henk Kneepkens;

pogina's; 24 x 16 cm; ISB N 90- 261- 1 29b 4;
uitgave von De Fontein bv. te Boorn; verkriig'
baar in de boekhondel voor í 79,50.
1
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Ergens in het Noordhollandse polderlandsehap
staat een stoere achtkante binnenkruier- watermolen. Toen daar op zekere dag een drieling
werd geboren , waren ze met ztït tienen. Anderhalf jaar later kwam Jantje daar nog bij. Maar
voor hem was geen plaats meer. Hii verhuisde
- tijdelijk - naar het boomgaardhuis van Opoe, een klein, knus woninkje. Daarbij vergeleken was de molen groot. De kinderen zagen tegen hun molen op als tegen een kerktoren en in het hoge liif zat evenveel ruimte als in een grote stolpboerderij . Dat vonden zij tenminste.
Maar voor de bewoners was er maar een heel bescheiden plaatsje, beneden in de molenkamer met zrn vier bedsteden, twee kasten en de
stookplaats.
Jantje leidde een heerlijk leventje: hij hoefde niet te werken en voor hem was er altijd volop te eten. Hoorde dat
verwende kereltje eigenlijk wel bij het molenaarsge zin? §:{
R
Een vraag die met name de drieling bezighield. Toen
\
Opoe stierf , kwam Jant je natuurlijk terug op de molen.

Het zal duidelijk zijn dat die situatie voor spanningen
zorgde. Voor enige consternatie zorgde ook de
Boeseknor, een monsterlijk waterspook dat op

! a9 y!lftiler ioren werd deze luchtopnome gemookt von het bedriif.
Duideliik zijn nog de zoogloodsen von de oude zoogmolen te herkennen
met het tussengedeelte woorop eens de forse moleÀ zich verhief.

I
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Tekening vqn Henk
Kneepkens uit het
boek ttDe molen en de
Boeseknor. "

Molenkenners zullen

in deze molenkomer
direct de museummolen von de Schermer
herkennen.

lenliefhebbers niet direct veel nieuws in deze uitgave aantreffen,
maar als relatiegeschenk is het beslist de aanschaf waard. Daarbij
komt nog dat de uitgever, De Zaanse Klompenmakerij, Kraaienest 4,
L509 AZ Zaandam, tel. 075-177L27, mensen in de prijs tegemoet komt
wanneer meer dan 50 exemplaren worden afgenomen. Deze aantrekkelijke korting is met name interessant voor vrijwillige molenaars die het
boekje wel op hun molen willen verkopen om de kas te spekken voor
het zo nodige onderhoud! Neemt U in dat geval contact op met de uit-

vever.
Bovendien gaat er van de opbrengst een kwartje per exemplaar naar
de Vereeniging De Hollandsche Molen ten behoeve van speciale projecten. Zo lazen we dat het eerste duizendje inmiddels voor het herstel
van korenmolen I'De Roosrrte Eelft beschikbaar is gesteld. Een prima
geste

stoute kinderen loerde. En dan zwalkt er nóg iemand rond de molen....
De veel geprezen schrijfster Alet Schouten weet met haar uitgebalanceerde taakgebruik de (jeugdige) lezer te boeien. Ze neemt beurtelings
de drieling, de dertien iarige Antje en de geschiedenis van Opoe onder
de loep. En dat alles geschiedt tegen het decor van het Noordhollandse

polderlandsehap van rond de eeuwwisseling. Het leven op en rond de
molen wordt daarbij zeer sfeervol en zeker met kennis van zaken beschreven. De tekeningen van Henk Kneepkens zijn zeer geslaagd en
sluiten prima aan bij de tekst waardoor de beeldvorming en de inleving
nog beter tot hun recht komen. De uitgever heeft met dit boek de
jeugdige molenvrienden een grote dienst bewezen. Molenminnende ouders en/of grootouders kunnen op hun beurt de jeugd verrassen door
ze rrDe molen en de Boeseknorrr cadeau te geven.
Het is geschikt voor kinderen vanaf tien jaar. Bij verzamelaars van
molenliteratuur mag deze jeugd-molenroman niet op de boekenplank
ontbreken!

C.P. Braoy Molens in Nederlond; 32 poginots
met 55 frooie kleurenfoto's von J. L. J. Tersteeg
en een oontol tekeningen von c. J. Pouw; vqn
ste vig koft voorzien met doorop een zeer f roaie
luchtfoto von twee poldermolens von Kinderdiik;
formoat 15 x 21 cm. Priis I 7,95 excl. portokosten; te bestellen door overmoking van I 10,-op giro 'l 7,4'l 0 t, n. v. de NM?-Purmerend, rek.
nr. 6821. 12. 569 t. n. v. de V.O, F, De Zoonlondse Klompenmokerii te Zaondeffi, o. v, v. molenboekie en de toaluitvoering die U wenst ( Nederlands, Frens, Duits, Engels, Spoofrs, ltoliaons. )
in een toeristische molenstreek als de Zaanstreek was al geruime tijd.
behoefte aan een rrtoeristen-molenboekje.rr In die leemte is dan nu eindelijk voorzien. I'Molens in Nederlandrr is een bijzonder handzaam boekje geworden, aantrekkelijk van aanzien en niet te duur. Nu zullen mo-

!

Het boekje besteedt in het kort aandacht aan molengeschiedenis, typen, de werking, molentaal, windmolenconcentraties, molenbezoek en
musea. Tot slot enkele punten van kritiek. Qua aandacht komt het
westen van het land er het beste af; Friesland mag overigens niet klagen. De benamingen van molentypen lopen wat door elkaar. Zo komt
het voor dat grondzeilers en achtkante bovenkruiers naast elkaar worden gezet, terwijl dezelfde molens in beide categorieën ingedeeld zouden kunnen worden. In een volgende druk lijkt ons een verwijzing
naar molenliteratuur een te overwegen aanvulling. Ook zal dan de redactie op enkele punten verbeterd moeten worden. Maar verder niets
dan lof voor deze uitgave die het verdient dat zij in groten getale onder de aandacht van toeristen en potentiële molenvrienden komt. Wij
wensen de uitgever daarbij veel succes toe.

Stellingnieuws Norg-speciol; uitgove von de Molenstichting Drenthe, Westerbrink , 9405 BJ Assen; dit
nieuwbulletin verschiint in ofwisseling met Stelling'
nieuwtjes enige keren per ioor en wordt toegezonden
oon de donoteurs (min. donotie í 'l 0,-- per ioor) .
Losse nummers komen op f 3,-- per stuk.
'l

Het LZe nummer van juli 1986 biedt een andere opzet
in inhoud dan gewoonlijk. Door een gelukkige samen-

loop van werkzaamheden van verschillende mensen is
de Norg-special verschenen met bijzondere bijdragen over heden en
verleden van de Norger molens. Germ Geersing zorgde voor een uitge-

breid historisch verhaal over rrDe Noordenveldrr en riDe Hooptr, waarna
Pouw - de schrijver van rrWieksystemenrr - ingaat op de bijzondere Bilau-wieken, Met name zijn correcties op eerder gepubliceerde tekeningen maken deze bijdrage tot rrvoer voor de ware liefhebberst'. Het nummer telt 24 paginars met omslag en is geillustreerd met talrijke fotors
en tekeningen.
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Coteau Kroy-sijsmo Wochten op de wind ; gebonden romon von 166 blz. met stofomslag ; uitgo'
ve Von den Berg-U itgeverij, B roederweg 6, B26l
GT Kampen, tel . 05202- 12287; verkooppriis
í 'l 9, 50; verkrijgbaar in de boekhondel ;

/sBN 9È6651-044-7.

frWaehten op de windtr

is een op waarheid berustende familiegeschiedenis over veehandelaar ZiiLstra uit Dokkum, zijn enige dochter Maaike en de
trotse, maar eenvoudige molenaar Geert Kamstra.
Geert was eerst werkzaam op een kantoor waar ztn
vader min of meer de baas was. De beslotenheid
en het saaie werk zinden hem echter niet. Toen hij dan ook hoorde dat
de oude molenaar Tjipkema van Sybrandahuis het niet meer aan kon en
een opvolger zocht, was hij eens een kijkie komen nemen en een praatie
gaan maken bij de mulder. Het resultaat was dat Geert al gauw ztn
rechterhand werd. Hij werkte keihard en bracht de verlopen zaak weer
tot bloei. De oude Tjipkema mocht zrn werkzame knecht zó graag, dat
hii als iteerbarett man hem de molen met toebehoren vermaakte. Geert
had bereikt wat zijn vader wenste!
Maaike, de enige dochter van de rijke veehandelaar Zijlstra, voelt méér
dan vrienschap voor de rechtschapen en bescheiden molenaar. Maar
de veehandelaar, met zijn onbuigzame wil, verzet zich ertegen dat die
twee samen door het leven willen gaan. Zijn dochter, ziin trots en glorie, heeft hij echter voorbestemd om te huwen met de zoon van een
grootgrondbezitter! Stands- en geloofsverschil zijn in de ogen van de
veehandelaar onoverbrugbare kloven. De spanning stijgt met de bladzijde. De schrijfster weet de lezer met haar zeer vlotte verteltrant
voortdurend te boeien. trWachten op de Windtr geldt niet alleen voor de
molen; het levenspad van Geert en Maaike wordt er door gesymboliseerd. Het verhaal is eerder verschenen als feuilleton in de Elizabethbode van 1974.

L.

von Lombolgen e.o. - Molenstod Rotterdom; molenspeciol van het
tiidschrift Ons Rotterdom, 8e ioorgong, nr. 2, 1986; 38 pogino's op formoot A4 in omslog met meer don 50 foto's; te bestellen door í 7,-- over
te moken op giro 5448706 van Ons Rotterdom te Rotterdom o.v.v. "Molenstod Rotterdomtt.

In diverse artikelen wordt

een beeld gegeven van het verleden van de
molens die het aanzien van de havenstad eens met hun wiekengewentel
verlevendigden en verfraaiden. In een tijdschrift als Ons Rotterdam was
evenwel niet plaats voor alle molens, want dan zou het al gauw het formaat van een dik boek gaan aannemen. Het themanummer wil laten zien
dat de stad er eens anders uitzag en..... dat er nog wel degelijk molens te vinden zijn, zelfs meer dan menigeen denkt. Aan de resterende
molens wordt begrijpelijkerwijs dan ook wat meer aandaeht geschonken.

LAATSTE RESTANI KORENMOLEN KOOTSTERÏILLE GESLOOPT

I
I

F. van Ratten uit Buitenpost liet ons weten dat de korenmolen van Kootstertille (zie nr. 43 van september j.1.) niet is gesloopt
in september 1986, zoals daar te lezen stond, maar in de periode meijuni daaraan voorafgaand.
Hij zend ons bijgaande foto van de romp, door hem genomen op 13
De heer

april

1986.

Daaronder een opname uit 1931.
De molen was weliswaar in zrn nadagen, maar het complex had nog een
voornaam aanzien.
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De laatste vermelding van de molen was in 166?, maar de molen is daarna niet - zoals werd verondersteld - van het toneel verdwenen. pewijs daarvoor is onder andere een bladzijde uit het hypotheekboek van
het Nedergerecht Schoterland (inv.nr. T 13, fol. 81-82), waarin Anne
Jelmers, meestervuller, en Jorich Hessels (zijn vrouw) een schuld aan
Inne Teeckes, meester timmerman, bekennen. Zij woonden alle te Hee-

ffi

f. 150,--.
Dit bedrag was gebruikt voor rtgenootene houtwaaren tot opbouwinghe
van onse volmoolen staande op rt einde van de Draght aan de westkant
van de wegh alhier op het Heerenveen.rr Gezien het bedrag en de term
rropbouwinghert zal het hier om herstel van de volmolen gaan, zodat die
nog steeds bestond. De ondertekening van het stuk is van 26 juni 1?08,
toe het werd geregistreerd. Ook hierna is de volmolen nog te volgen,
want nó 1715 zijn de reëelcohieren van Schoterland bewaard gebleven.
Hierin werden alle percelen opgetekend en op basis van bebouwing,
huur en grondpacht een bedrag aan belasting uitgerekend. Anne Jelmers komt hierin voor onder Heerenveen no. 77 met een rrklein volmclentierr van 171-6 tot en met 1721. Sinds 171,7 stond er ook een huisje
bij, dat in 1722 voor het eerst alleen voorkomt. De conclusie moet zijn
dat de molen is verdwenen in L?ZL, na een bestaan van ongeveer driekwart eeuw.
We hadden het zojuist over timmerman Inne Teeckes; van deze weten
we dat hij in 1710 een huis met grond kocht van Lijckle de Boer "op rt
eijnde van de Drachten aen de westcantvan de straetrr, terwijl hij zowel ten noorden, zuiden en westen bezittingen had. Op dit complex
grondbezit is toen waarschijnlijk in 1711 de zaagmolen ilDe Fortuyntr
komen te staan, omdat het Reëelcohier van 1716 onder no. 64 van Heerenveen aangeeft: treen huijs en schuijre sampt hovinge cum annexis
met de zaegmolen en daer de molen op staet; alsmede een huijske daar
de knegts in woonen.rt Dit was meer zuidelijk dan de volmolen; de korenmolen aan de Dracht had toen no. 98, later 97, zodat de volmolen
even ten noorden van de zaagmolen stond. Het cohier van 1716 levert
het bewijs, dat er drie molens tegelijkertijd aan de westkant van de
Dracht stonden. De kaart van 1?18 (Schotanus/Halma) geeft dus een
oudere situatie weer, toen de volmolen wellicht vervallen was (vóór
1708) en de zaagmolen nog niet bestond. In elke geval is hi,:rbij de be*
lofte om nadere informatie door te geven nagekomen. Het is volledig
duidelijk dat de volmolen en de zaagmolen niet op dezelfde plaats stonden en dat is wel het meest opzienbarende aan deze nieuwe gegevens.
df S. D . M. BUnSkOeke,
renveen en de schuld bedroeg
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Op deze kaart

uit

lTBB

is de stondplaots von de volmolen bii bena-

dering oongegeven.

(foto:

Museum Willem von Horen,

nr.

2517).

I

ln nummer 30 von "De Utskoot" {iuni 1983) beloofde ik te zullen terugkomen op de volmolen von Heerenveen, wonneer nieuwe gegevens
zouden opduiken. Dot is nu het geval, zodat een oonvulling/herziening kon worden geschreven.
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DOORBOREN VAN EEN MOLENAS

Met de invoering van de wiekverbeteringen op de windmolens kwam
ook de behoefte aan doorboorde molenassen aan de orde. Dit gold het
eerst bij de toepassing van de z.g. ttzelfzwichtingtr. De roeden werden
dan voorzien van jalouziekleppen. Een voordeel hiervan was, dat men
het gevlucht gemakkelijker kon aanpassen aan de heersende windsterkte. Later kwamen ook de meer moderne zwichtsystemen en remkleppen
in gebruik. Behalve doorboorde assen zijn ook nog wel andere systemen gebruikt, maar deze hebben hier in het noorden weinig of geen
toepassing gehad. Terloops kan hier worden vermeld, dat de korenmolen te Stiens op dit moment wordt voorzien van Fokken met remklep-

De pen wordt vlokgedrooid.

:

komen noor buiten,

pen. Deze kleppen zullen worden bediend door een zwichtring (systeem'rTen Haverr). In verhouding met andere streken zijn hier in het
noorden vrij veel doorboorde assen aanwezig; et waren dus veel molens met ?rzelfzwichtingrr. In Friesland zijn hiervan echter weinig overgebleven, want bij de meeste restauraties is het gevlucht weer "Oud
Hollandsrr geworden. De meerkosten en het onderhoud zullen hierbij
wel een grote rol hebben gespeeld.
Toch zijn ook hierop wel uitzonderingen. De onlangs geheel gerestaureerde korenmolen ttDe Weijert" te Makkinga is weer met "zelfzwichtingrr
uitgerust en ook op het gevlucht van de nog in restauratie zijnde koren-, pel- en houtzaagmolen rrDe Zwaluwtr te Birdaard komt ilzelfzwichtingrr. Ook de poldermolen "Meerswal" bij Lollum is weer van rrzelfzwichtingrr voorzien. Dit was een vrijetijdsklus van molenaar/molenmaker D.
Posthumus. Alle draaipunten van dit gevlucht zijn uitgevoerd in roestvrij staal. Een prachtig stukje molenaarswerk, iets wat wij van Durk
wel gewoon zijn.
Onwillekeurig komt de vraag, hoe de assen nu eigenlijk werden doorboord. Het was bekend, dat dit met een stilstaande(linkse) boor en
draaiende molen werd gedaan, maar hoe dit nu precies in zijn werk
ging, daarover is weinig bekend. Dat de boor niet altijd in het midden
van de walpen uitkwam is nu nog te zien bij de as welke naast de
rrMeerswa|? ligt en ook bij de afgebroken as van ?rDe Zwaluwrr zit het
gat iets uit het midden. Een sprekend voorbeeld hiervan is de korenmolen?rDe Leeuw?rte Oldenhove (Gr.): Hier zit het gat geheel nàóst
de walpen. Van molenaar Broekema te Dokkum vernam ik, dat zijn vader hem had verteld, dat het wel was voorgekomen dat het gat binnen
in de molen uitkwam, maar verdere gegevens waren hier in het noorden niet te achterhalen. Een oproep in ??De Utskoat?r heeft ook geen
resultaat opgeleverd. Wel had ik een seintje gekregen van D. Posthumus dat de rtZuidmolentr in Groesbeek onlangs was doorboord Via
Gelders molenboek en Postcodeboek kwam ik aan het adres van ue
molenaar, Een aan hem gerichte brief met het verzoek om nadere inlichtingen over het asboren, had als resultaat dat ik van hem een
brief en een aantal fotors kreeg toegezonden.
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De boor wordt noor binnen gedrukt met een schraefspindel

.

De inhoud van deze brief en de fotors leken mij interessant genoeg
voor een artikeltje in rrde Utskoat.rr De trZuidmolenl te Groesbeek,
molenaar Jan Jochijms, is een ronde stenen beltmolen. Bouwjaar 1857,
vlucht 25 meter. Ook deze molen heeft zijn ups en downs gekend. In
1947 kwam gedurende een bui het gevlucht met een gedeelte van de
kap naar beneden. Binnen enkele tellen was de molen een ruihe. Met
behulp van een as en roeden uit Someren werd de molen weer hersteld.
Molenaar Piet Jochiims overleed op 80-jarige leeftijd in 1974. Het bedrijf was toen al overgegaan op zijn zoon Jan. Bij de opleving van de
vraag naar molenmeel en ook om de molen zo efficiënt mogelijk te maken, werd in 1983 besloten om de molen op beide roeden te voorzien
van Ten Have kleppen. Dit gecombineerd met Fauël-fokken en remkleppen. Voor deze combinatié moest de as doorboord worden. De
ilZuidmolenrr had een as met bolle pen, waarin een taats met smeerkettinkje en oliebakje. De inrichting moest worden vervangen door een
ander penlager (broeksteen). Hiervoor moest eerst de as aan de achterkant vlak gedraaid worden. Toen dit was gebeurd, werd de kist
met de boor-verlengstukken en aanzitspindel tevoorschijn gehaald.
De molenmakers, welke dit karwei zouden uitvoeren, keken hier wat
onwezenlijk tegen aan. Dus eerst maar eens te rade bij de oud-molenmaker Bömer. ttOchtt, zei deze, ttje spant maar een touwtje door het bovenwiel en dan meet je het maar eens uit. Het komt niet zo precies, maar
als je dan toeh aan het meten bent, kun je het ook wel precies doenrr.
Niet zotn duidelijk advies zo te zien. De boorinstallatie kon door de
ruimte in de kap binnen in de molen worden geplaatst, en het hele geval kon zich dus binnenshuis afspelen Bij andere molens moest vaak
een stelling achter de molen worden gemaakt. Op 18 juli rolden de

eerste krullen (voor zover men bij gietijzer van krullen kan spreken)
op de kapzolder. De boorsnelheid was bij goede wind I 1 meter per
dag. Het werd echter 17 augustus voor de boor 1* cm. uit het midden
naar buiten kwam. De ?rZuidmolenrr had een doorboorde as en een emmer met 40 kg. boorspanen. Inmiddels draait de t?Zuidmolen?? al weer
enige jaren tot volle tevredenheid van zijn molenaar. Hij is op dit moment de enige molen met trTen Havett op alle vier de enden, frl,aat de
buien maar komen, geen hinder meer,rr aldus molenaar Jochijms. Het
is natuurlijk niet zo, dat je nergens meer op hoeft te letten. Vooral
met het omgaan van de wind is het zaak de boel goed in de gaten te
houden, maar met al het electrische kruiwerk is dat gemakkelijk te

klaren.

Nu nog enige bijzonderheden over het boren.

Nadat de boorinstallatie door molenmakersbedrijf Groot Wesseldijk uit

De schroefspindel in close-up; doorochter
ochterwoortse druk moet opvongen.

Laren (Gld.) was geplaatst, heeft de zoon van Jochilms het werk ver-'
der geklaard. Als er t 1.20 meter was geboord werd er een verlengstuk aan de boor geklonken. Deze werden er later met een slijptoi weer'
afgehaald. Dit ging zo door, totdat de boor in de binnenroede uitkwam. Als het zover was, werd de boor met verlengstukken weer teruggetrokken en achter de boor werd een stuk buis van gelijke dikte
als de boor geplaatst. Zou men dit niet doen, dan zou de boor in de
holle roede de neiging hebben om naar onderen uit te wijken.
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S lede d ie evenw iid ig oon de os
is oongebrocht met de booras die
zuiver op het middelPunt vln de
os is gericht.
De boor wordt in de draoirichting
tegengehouden door twee om de
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boorstang geklemde stongen.

EN ZIJN MOLENS IN HET

BIJZONDER DE HOOP"
i',:i'..

Ï1l..

ïoi,

Er gaan yragen in Dokkum rond. Meer-

dere vragen en dat verwondert niemand.
Want de dagen zitten vol spanning.

Overal haast is onvrede en waar nog vrede is, daar wordt deze bedreigd of wordt
voor dreiging gevreesd. Terecht of ten

Het aandraaien van de boor was wel een kwestie van gevoel. Bii te snel
draaien kon de boor breken en bii te licht aanzetten duurde het werk
onnodig lang. De boor was 4,1cm. dik (linkse spoed) en voorzien van
hardmetalen snijkanten en kostte f. 2.000,--. Gedurende het boren is
hij niet geslepen en er werd geen koel/smeermiddel bij gebruikt. voor
het smeren van de molenassen werd in Gelderland veel paardevet gebruikt, dit was goedkoper dan reuzel. Na 1940 wordt echter alleen reuzel gebruikt.
p.S. Van de heer I.J. de Kramer (Holl. molen) vernam ik nog dat vrii
íffit de assen van de molen te Wervershoof en Oude-Schild zijn doorboord. Dit door molenmaker Bremer te Adorp. Meer gegevens hierover
had hij niet. Hij besluit ziin brief als volgt: 'rlk begriip overigens niet
dat er in Friesland niets meer over de asboorderij voorhanden is. Er
waren toch veel zelfzwichtende molens.il Dit is wel zo, maar de huidige
molenmakers hebben dit boren zelf nooit meegemaakt.
Rest nog een woord van dank aan molenaar Jochijms en H. Weerheijm
voor de verstrekte informatie en fotots en de toestemming deze te mogen plaatsen.
lets buiten het centrum komt
de boor noor buiten.

Tekst: J. Brunsmann
Fotors

: H. Weerheijm

onrechte , dat laat ik hier in het midden.
De vraag Raar vrede is de vraag van
alledag overal. Maar door Dokkum gaat
ook een speeiale vraag. En daar wordt
h'lolen ttDe Hoop. "
plaatselijk een bevredigend antwoord op
Coll, P. Timmermons.
gezocht. De vraag is deze: Hoe suud et
met de mullen van Broekema komme? .Er is met deze molen iets rrloosrt.
De geschiedenis is kort. Op Woensdag 8 Maart tusschen 6 en 7 uur
raasde de storm over Dokkum en in dien storm waren ongewoon krachtige windstoten. Eén ervan trof den pelmolen op het Zuidwester bolwerk zoo heftig, dat de kop een halven slag omsloeg. De bordjes van
de zelfzwichterij sloegen met een klap dicht en de molen raakte op hol.
Hij sloeg als een gek de zwichtkleppen in rt rondom en de storm even
luwde en de molenaar den wedloop van de wieken stuitte, toen was de
90-jarige reddeloos kapot. Onder meer restte van de vier wieken niets
meer dan de balken: alle plank- en latwerk was er afgeslagen en weggestormd. Hij was duidelijk invalide. Herstel van de wieken en verdere noodige reparatie moeten enkele malen honderd gulden kosten.
De vraag kwam toen op: Wie kan dat betalen? Wie zal dat betalen? Een
afdoend antwoord schiint nog niet gevonden en zoo gaat dus nog dagelijks de vraag: rthoe suud et met de mullen fan Broekema komme?rr
Eenige uitkomst is er. Zoo gehavend als hij is, draait hij weer en het

bedrijf ligt dus niet heelemaal stil. Vier lappen plaatijzer, bevestigd
aan de uiteinden der wieken, vangen nog zooveel wind, dat er gang
in te krijgen en te houden is, al is dan de capaciteit ook beperkt.
Dokkum heeft maar twee molens meer. Twee hooge pelmolens, die van
Zuidwest tot West het stadsgezicht in rt landschap mee bepalen. Ze
staan hoog op de bastionsvan den vestingwal, op de dwinger:s, zooals
die hier genoemd worden. Het behor-rrl en het herstel van dezen *olel
heeft dus iets met landschapsschoon te maken, heeft iets uit te staan
met het eigene van ons stadje. Voor den getroffen molenaar is de allereerste vraag er een van economisch belang. Voor de stad en omgeving is het de vraag naar behoud of verlies van den welstand. Aldus
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mo€t die vraag: hoe suud et met de mullen fan Broekema komme? dan

ook worden opgevat. En zoo mogeliik sympathiek beantwoord worden.
Naar ik van terzijde hoor, is er al eenige actie gaande tot het bijeen
brengen van de benoodigde gelden tot herstel.
De burgemeester van de stad heeft het initiatief g'enomen en is bezig
hier en elders giften in te zamelen tot behoud van het stadsmonument
mag ik wel zeggen. Deze poging schijnt ook wel resultaat te hebben,
hoewel het toevloeien van nog meerdere steunpenningen zeer welkom
zal zijn. Oud-Dokkumers en molenvrienden begrijpen dezen volzin
wel zonder nadere verklaring en het adres is EeEeven.
Men handele nu, naar het hart het opgeeft en de beurs het toelaat

Ik wil hier nog een stukje ,.,i:i;"

over de Dokkumer molens uit
de perioden der voorgeslachten. Ik begin met 1511. In het Register
van den Aanbreng uit dat jaar, waarin eene beschrijving der vaste
goederen plaats vond, tref ik te Dokkum vier menschen aan, die een
molen exploiteren. Er worden 4 molens of mollers opgenoemd: Arent,
Hinrick, Jacob en Willem. Uit deze opgaaf is af te leiden, dat er in
1511 vier molens waren en wel binnen de stad. Eén er van is allicht de
Kloostermolen van de abdii Bonifacius en Hinrick is daarvan de meijer
of bedrijfsleider. De plaats van deze molens wordt niet nader aangegeven.

betreft, kunnen we beter terecht op een plattegrond van Dokkum, de kaart van Van Deventer uit 1570. Dan nog heeft de stad 4
molens en wel 1 op de Schermesweide, 1 op den Westersingel, 1 op het
Luwarderwaltsje en 1 op de Hoogte bij de Halvemaan. Aan deze laatste
herinnert nu nog het: Mullensteichje daar ter plaatse en bij de burgerij natuurlijk wel bekend. Het Luwarderwaltsie is, waar heden G.
Roolvink woont en kaashandel drijft. Nu spring ik over naar 1616 en
raadpleeg den plettegrond van Ubbo Emmius. Er is veel veranderd sedert 15?0. Dokkum is een moderner vesting geworden met hoog bolwerk, met 6 dwingers, breede gracht, vier landpoorten en één waterpoort, de Driepijpster. Er zijn nu 5 molens, waarvan 4 op de Dwingers
en nog 1 op de Schermesweide. De molen op de Hoogte is dan reeds
verdwenen. Maar als ik de Kroniek van Schotanus uit het jaar 1664
naga, dan heeft de molen op de Schermesweide het ook opgegeven en
in de plaats daarvan staat op den Zuidwesterdwinger nu een. Dat zal,
dunkt me, de voorganger zijn van den molen, die nu om hulp en redding roept. Hij zelf is rt niet, al staat hij op dezelfde plaats. Deze
toch is van 1849. Trouwens het type van molen is sedert de 17e eeuw
ook totaal veranderd. Naar mijn gevoelen veel verfraaid. Van deze genoemde vijf heeft Dokkum nog twee over. Me dunkt, dat we daarmee
tot het minimum gekomen zijn, vooral, doordat buiten het stadsgebied,
maar toch nog heel dicht bij, zoodat ze op eenigen afstand mee het
stadsbeeld bepaalden, nog zeven zijn verloren gegaan, plus de watermolen in den Jantjeszeepolder. Molens plegen een naam te hebben. De
invalide van nu heet rrDe Hooptt.
Zijn naam moge symbool zijn van den wensch, dat hij in stand mag
bliiven.
Wat dat
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WINTERLANDSCHAP MET ONBEKENDE MOLEN
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Ëen bevroren sloot met longs het diikie wot opgewqoide sneeuw.
Als een trotse, doch kalme wochter beheerst dit spinnekopie het Friese
winterlondschop op deze oude ploot uit de collectie von Popke Timmermons.
Wie

kon deze molen thuisbrengen?

