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tenstea von de olgemene VOORJAARSVERCADERINA voor de leden
von de vereniging het AILD FRYSKE MOUNDERS, gehouden op VRIJ-
DAAAVOND 27 MAART 1987 in gebouw ilDE LANTEARNEil (biigebouw
der NED. Herv. Kerk) te AKKRUM.

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER: De voorzitter opent de verga-
hij allen van harte wel-kom, in

het bijzonder de heren jhr. T.A.J. van Eysinga en A. Cramer van
de STICHTING DE FRYSKE MOLE.
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van de heren
A. Bokma uit Wommels, J.M. Coppens uit Broek bij Joure, J.
Brunsman uit Harlingen, A. Dijkstra uit Tirns en H.F. Huikesho-
ven uit Wolvega.
In het afgelopen jaar heeft onze vereniging een trouw lid verloren,
de heer Roelof Lenstra te WOLVEGA, vrijwillig molenaar op koren-
molen DE WINDLUST te WOLVEGA. Op 25 DECEMBER 1986 op le
Kerstdag is hij plotseling overleden op de leeftijd van 53 jaar.
De aanwezigen worden verzocht ter nagedachtenis één minuut stil-
te in acht te willen nemen.
In DE UTSKOAT van MAABT nr. 45 was opgenomen een voorlopige
AGENDA. De definitieve AGENDA is aan het begin van de verga-
dering aan allen uitgereikt.
De vrij lange AGENDA kent als hoogtepunt de benoeming van de
heer Van Tilburg tot erelid van onze vereniging het GILD FRYSKE
MOUNDERS, de eerste maal dat dit in onze vereniging gebeurt.
Vanavond treden twee bestuursleden af, n.l. de heren J.W.Maurer
en A. Oldenburger. Ze zijn gedwongen uit het bestuur te treden
en treden dan ook vervroegd uit. Het bestuur stelt de heer B.G.G.
Dietz uit Stiens als kandidaat bestuurslid voor. Deze maal zijn
door een aantal leden tegenkandidaten ingediend, n.l. de heren
B.E. Leusink te LEEUWARDEN, F. Felkers te LEEUWARDEN, J.A.
de Jong te WITMARSUM, J.M. Coppens te BROEK bij JOURE, Th.
de Vries te HARDEGARIJP en E.J. Hoen te LEEUWARDEN.

INGEI(OMEN STUKKEN: Er zijn geen brieven voor deze vergade-
AAT binnengekomen.

VERSLAG VORIGE VERGADERING: Er zijn geen op- en aanmerkin-
oegen.

BENOEMING DE HEER J.H.A. van TILBURG te DOKKUM tot ERE-
ffD van

G 013.
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De kopij voor het septembernummer dient
gq. 15 augustus bij de redaktie te zijn.Bij voorbaat dank.

De redaktie
4.
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Mede-oprichter van de vereniging het GILD FRYSKE MOUNDERS.
De voorzitter spreekt allereerst zijn dank uit voor de manier, waar-
op Van Tilburg het GILD met raad en daad heeft bijgestaan. De
rest van AGENDAPUNT 4, de benoeming tot ERELID van de heer
J.H.A. van Tilburg kunt U vinden in een speciale bijdrage elders
in deze UTSKOAI.
PAUZE. Er bestaat belegenheid om de heer Van Tilburg met zijn
benoeming te feliciteren. Tevens wordt allen een consumptie aange-
boden.

5. JAARVERSLAG SECRETARIS: De secretaris brengt het jaarverslag
dit nummer wordt dit verslag

in ztn geheel weergegeven.

VERSLAG KASCOMT'/IISSIE: In de kascommissie hadden zitting de
t IJLST en D. Timmermans uit HEEREN-

VEEN, De penningmeester, de heer J.W. Maurer geeft het woord
aan de heer Hoogeveen , er1 het blijkt ter vergadering, dat de kas
niet geeontroleerd is. De heer Hoogeveen probeert op heel wat ma-
nieren om zich aan zijn verantwoordelijkheid te onttrekken en
roept de hulp in van de heer Timmermans. Het is een zeer ernstig
feit , dat de kas niet gecontroleerd is. De heer Maurer wil beslist
op deze }edenvergadering gedechargeerd worden, omdat hij tijdens
deze vergadering zijn functie als penningmeester moet neerleggen.
Er komt een verzoek van de heer P. B , Bouma uit Makkinga om de
kas alsnog tijdens de ledenvergadering te controleren. De heer
Hoogeveen en de heer Timmermans trekken zich terug uit de leden-
vergadering om de kas te controleren,

VERSLAG PENNINGMEESTER: Er is van de finaneië}e positie van
n MOUNDERS over het jaar L986

een aeeountantsrapport uitgebraeht omtrent de jaaruekening 1986.
Dit rapport zíet er duidelijk en verzorgd uit en het wordt aen ver*
schillende leden ter hand gesteld. De finaneiële positie van de ver-
eniging is goed en de accountant merkte op, dat dit komt, offidat
er geen manuren berekend werden, Er wordt gesuggereerd om het
geld nog meer voor de doelstellingen te gaan gebruiken, bijv.
voor een bibliotheek , lesmiddelen, of een eigen ruimte voor de
vereniging.
JAARVERSLAG OPLEIDINGSCOMMISSARIS: Door de heer A.S. de

jaar 1986 kenmerkt zich
door grote versehillen , o.I. hoogtepunten en dieptepunten , waar-
van de laatste niets meer met molens te maken hebben. Nu de hoog-
tepunten: In het jaar 1986 meldden er zich 18 kandidaten aan vcor
het examen tot gezel-molenaar.11 kandidaten zijn geslaagd 3 kan-
didaten hebben zich teruggetrokken en 4 kandidaten zijn jammer-
genoeg afgewezerL. Hoopgevend is wel , dat er momenteel 29 leer-
Iing-molenaars op versehillende lesmolens in opleiding zijn, waarvan
er ook al weer twee begin dit jaar examen hebben gedaan en ge-
slaagd zijn.
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In het afgelopen jaar 1986 zíin de Leermeesters 6 maal bijeen_ge-
weest en wel op de volgende avonden: 27 januari 1986 te IJLST
10 maart 19g6 tu IJLST - L4 april te JOURE 2 juni 1986 te HOL-
WERD - g oktober 1986 te JOURE 24 november 1986 te IJLST.
In deze vergaderingen zijn o. a. aall de orde geweest :

voortzettinà r"sboeÉ Korenmolen - H.J.c. van der woude.
Weersvoors[e[ing op zet-eursus inhoud voor leerlingen J. M. Cop-
pens.
to"passing Statuten en Huishoudelijk Reglement' 

-

rvlaaÏnoekje". Over dit laatste bliikt nog *91 eens onduidelijkheid te

bestaan , zowel bij de leermeester , als bii de cursist '
LEERMEESTERS: Het aantal leermeesters, die momenteel actief bij

okkenzí!n,bedraagtintotaaI]'0.Vorigjaaris
mee§edeeld, dat er op korenmolen DE HooP in HoLWERD nog
steets geen leermeester beschikbaar was en nu kan worden mee-

gedeeld-, dat de heer G . C . Gremmé uit LEEUWARDEN bereid is ge-

vonden deze taak op zich te willen nemen. Het bestuur heeft be-
sloten hem met ingang van 2 maart 198? te benoemen tot leer-
meester.
Tevens werden door het bestuur benoemd tot leermeester de heren
A. S . de Jong te JOURE en K . Lenstra te DRACHTEN , op grond
van art. 15 tiO l der statuten. De opkomst van de leermeesters op

de Vergaderingen der Leermeesters was het afgelopen jaar iets on-
gunstifer dan-in 1985, maar we hopen, dat dit zieh weer spoedig
zal herstellen .

EXAMENCOMMISSIE: De Examencommissie heeft in het jaar 1986

één bijeenkomst belegd, en wel op donderdagavond 16 OKTOBER
1986 te DRACHTEN.
LEERLINGEN: In het jaar 1986 waren er 29 leerlingen bii het SE-

CRETARIAAT van onie vereniging het GILD FRYSKE MOUNDERS

ingeschreven. We mogen ons verheugen in een groot aantal en we

holen a1s verenigingl dat deze mensen trouw aan de opleiding blii-
ven werken en Oàt ze mogen volharden om ook hun steentje te kun-
nen bijdragen aan het molenbehoud in de provincie FRIESLAND.
BELEID: Opzet van leerling-werving, ook verdeling van leerlin$en,
per Iesrnoten 4 leerlingen.
bpzet lesmateriaal leerboek Korenmolen-watermolen

leerboek weersvoorspetlin g
Takenboek of taak-opdrachten per leerling, Samenwerken en les-
staf in DE UTSKOAT. Gezien het aantal leerlingen en gemotiveerde
Ieermeesters zal het in 198? ook zeker lukken!

uit
SttnNS *uI goed gevolg examen op korenmolen DE HOOP te STIENS.
Ook in het nÉuwelaar ón meteen in de eerste maand van het
nieuwe jaar waren er twee examens. Op zaterdag 10 januari 1987

deed de heer L. de Jong uit BIRDAARD examen op houtzaagmolen
DE RAT te IJLST en dit examen werd ook met goed gevolg afgelegd.

'l .

8,
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En op zaterdag LT januari 198? deed de heer W.A. Bootsma uit
WIJNALDUM examen op koren- en pelmolen DE ONDERNEMING te
WITMARSUM. Ook de heer Bootsma legde met goed gevolg het ex-
amen af' Alle 9{i" geslaagde leden beÉoren nu tot de eatögorie ge-
zel-molenaar. Uit handen van de Opleidingscommissaris moihten
ze alle drie het welverdiende CERTIFICaÀT ontvangen. De CERTI-
FICATEN waren ook deze keer ingetekend door Gilbért lJsselmui-
den en ook de bijbehorende map was vervaardigd door dezelfde
persoon.
KASCOMMISSIE: De heren Hoogeveen en Timmermans brengen

hetcontrolerenvandekas.Ziihebbendefinan.
eiële administratie in goede orde aangetroffen. Óp voordracht van
de KASCOMMISSIE en door de Ledeníergadering wordt de heer
Maurer gedeehargeerd. De heer G. Frankena stétt voor om de Ba-
Ians en de Verlies- en Winstrekening voortaan in DE UTSKOAT
te plaatsen.

ROOSTER VAN AFTREDEN: De heren Van Tilburg, Oldenburger
af . Ze treden vervroegd uit het be-

stuur en zijn dus ook niet herkiesbaar . De heer .1. W . Maurer zít
reeds vanaf 1976 in het bestuur en de heer Oldenburger zit van-
af 1979 in het bestuur. De heer Maurer als penningmàestero de
heer Oldenburger tot 1983 als opleidingseommissarË, daarna als
bestuurslid. Beide heren hebben met hart en zíe| de vereniging
gediend.
De penningmeester met een strak financieel beleid, want in de be-
ginjaren hadden we het helemaal niet ruim. Onkostenvergoeding
werd niet gegeven. De bestuursleden hebben wat dat betreft een
slechte werkgever gezoeht, maar zii hebben het met alle liefde
voor het molenbehoud gedaan. Als blijk van waardering voor het
vele werk, _wat ziJ hebben gedaan voor de vereniging Èet GILD
FRYSKE MOUNDERS, willen wij deze aftredende Èestuursleden
niet met lege handen naar huis sturen, Aan de heer Maurer en de
heer Oldenburger wordt een enveloppe met inhoud overhandigd.
De heer Maurer bedankt de leden van de vereniging voor het in
!"* gestelde gestelde vertrouwen en ook de heó OiOenUurger be-
dankt de leden.
VERKJEíING NIEUWE BESTUURSLEDEN: Het bestuur heeft ge-
meend de samenstelling van het Eestuur terug te brengen tot T.
Momenteel zijn er nog 8 bestuursled,en. Omdat er over personen
schriftelijk dient te worden gestemd wordt er een stembureau sa-
mengesteld; de heren A. Cramer en H. Zuidstra stellen zich hier-
voor besehikbaar. De uitslag van de stemming is: B.G.G. Dietz-
Stiens 29 stemmen ; B . E . Leusink-Leeuwardén 35 stemmen ;
F . Felkers-Leeuwarden 31 stemmen ; J. A . de Jong-Witmarsum
24 stemmen; J.M. Coppens-Broek bij Joure 39 stemmen; Th. de
Vries-Harde garijp 23 stemmen ; E . J. Floen-Leeuwarden g stem-
men. De heren J. M. Coppens-Broek , B , E . Leusink-Leeuwarden
en F. Felkers-Leeuwarden worden met de meeste stemmen in
het bestuur gekozen. Ook moet er een nieuw lid voor de kascom-
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missie benoemd wordeni de heer S.P. Jellema uit Sneek wordt het
nieuwe lid van de kascommissie, in de plaats van de heer D. Tim-
mermans.

11. MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER: Op ZATERDAG 9 mei is
er een mooie maalwind,

zodat vele molens kunnen draaien. Ik hoop dat er dit jaar weer
meer molens in FRIESLAND draaien dan vorig iaar. Indien U op
Molendag gedraaid hebt, zoudt U dan zo vriendelijk willen ziin dit
door te geven aan Gerben Wijnja, eind-redacteur van De Utskoat.
Ook de Werkgroep Nationale Molendag te Hoogeveen, wil het U toe-
gestuurde antwoord-formulier graag retour, wel ingevuld natuur-
lijk. Leden, die in de afgelopen winter fotors hebben gemaakt van
molens waarop een dikke laag ijs zat., z.g. ijsselijke molenplaatjes,
worden verzocht dit op te geven aan het bestuur.

12. WAT VERDER TER TAFEL KOMT: Er worden nog heel wat vragen
huishoudelijke aard en zij wor-

den alle naar beste weten en kunnen door het bestuur beantwoord.
13. RONDVRAAG: Voor de RONDVRAAG zijn ook nog verschillende

ïi6geí;en oök deze worden voor zo ver mogelijk beantwoord.
L4. SLUITING : De voorzitter bedankt een

-

zigheid en bijdrage aan deze avond en
ieder voor zijn/haar aanwe-
wenst een ieder wel thuis !

P.C. de Jong - Dijkstra.Joure , 22 mei 1987.

In het afgelopen jaar 1986 bèdroeg het aantal bestuursvergaderingen
in totaal 4,' te weten oP :

maandagavond 20 JANUARI 1986 te JOURE, op maandagavond 21 APRIL
1986 te IJL§T, op donderdagavond 5 JUNI 1986 te DRACHTEN en op
maandagavond 20 OKTOBER 1986 te DRACHTEN. Het DAGELIJKS BE-
STUUR van het GILD FRYSKE MOUNDERS heeft in 1986 ook verschil-
lende malen telefonisch vergaderd. Er zijn twee algemene ledenverga-
deringen geweest in 1986, een voorjaarsvergadering op vrijdag 21
MAART 1986 te AKKRUM en een najaarsvergadering op vrijdag 7 NO-
VEMBER 1986 te AKKRUM.
De opkomst van deze beide ledenvergaderingen mogen we vrij goed
noemen. En dat is verheugend voor het bestuur om dit te kunnen
vermelden.

De leermeesters van onze vereniging zijn in 1986 weer regelmatig bii-
een geweest. Er zijn in 1986 6 vergaderingen van Leermeesters ge-
weest, ook deze vergaderingen worden bij één van de leermeesters
aan huis gehouden, evenals de vergaderingen van het bestuur.
Bij AGENDAPUNT 8 komt de Opleidingscommissaris uitvoeriger op dit
punt terug. 0 0- 0-

JAARVERSLAG VAN DE VER. G.F.M.



BESTUURSVERKIEZING.

In de algemene ledenvergadering te Akkrum op 21 maart 1986 was vol-
gens het rooster aan beurt van aftreden de heer J.W. Maurer, pen-
ningmeester van onze vereniging. De heer Maurer had zich herkies-
baar gesteld en er waren ook geen kandidaten voor deze functie bij
het secretariaat binnengekomen.
De penningmeester is door de ledenvergadering met een grote meerder-
heid van 64 stemmen voor en twee blanco herkozen.

-0-0-0-
BEZOEK VERZEKERINGSCONCERN CENTRAAL BEHEER temN,
Op dinsdag 15 APRIL 1986 zijn de heren J.W. Maurer, A.S. de Jong
en mevr. P.C. de Jong naar het Centraal Beheer in Apeldoorn ge-
weest, om zich te oriënteren over de verzekering, als er iets met een
molen gebeurt, waaraan de vrijwillig molenaar niets kan doen. Bij de-
ze bijeenkomst waren aanwezig de heer Maretak van de VRIENDEN
van de GELDERSE MOLEN en de heer G. de Vries uit UITGEEST, die
de vereniging de HOLLANDSCHE MOLEN vertegenwoordigde.

-0-0-0-
AANSCHAFFEN OVERHEAD-PROJECTOR.

Op dinsdag 25 maart 1986 is door onze vereniging een overhead-pro-
jector aangeschaft, die gebruikt kan worden op de vergaderingen van
de leermeesters en eventueel voor een lezing op een algemene leden-
vergadering.

- 0- 0- 0*
BUITENLANDSE CORRESPONDENTIE .

Vorig jaar kwamen er verschillende brieven binnen voor de vereniging
het GILD FRYSKE MOUNDERS uit Adelaide (Australië), OOST-FRIES-
LAND-Oldenburg en van de Universiteitsbibliotheek van HANNOVER.
Al deze brieven zijn door het SECRETARIAAT beantwoord.

- 0- 0- 0-
De Duitse correspondentie hebben we waarschijnlijk te danken aan de
touroperators Piet Bootma en Freek Felkers uit LEEUWARDEN, die op
ZATDRDAG 19 APRIL 1986 een molentocht organiseerden naar ver-
schillende Duitse molens. Een boeieride en interessante tocht overi-
gens. En zeker voor herhaling vatbaar.

- 0- 0- 0-
MONUMENT VAN DE MAAND.

Van de manifestatie Monument van de Maand is de vereniging het GILD
FRYSKE MOUNDERS steeds op de hoogte gebracht.
Verschillende malen is zo'n manifestatie bezocht door een paar be-
stuursleden. Op ZATERDAG 7 JUNI 1986 stonden de beide molens van
Woudsend in het middelpunt van de belangstelling.
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KORENNIOLEN DE HOOP te HOLWERD als lesmolelt.

Op donderdag 25 SEPTEMBER 1986 is het GILD FRYSKE MOUNDERS
benaderd door de gemeente DONGERADBEL met de vraag, of er ook
weer een opleiding gestart kan worden op deze molen.
Het bestuur heeft dit in overweging genomelt.

0 0- 0-
Ook op DONDERDAG 25 SEPTEMBER 1986 zijn de heren J.H.A. van
TILBURG en K, LENSTRA naar OLST geweest naar het 1-O-jarig be-
staan van het AMBACHTELIJK KORENMOLENAARSGILDE.
Ze zijn daar hartelijk ontvangen en hebben daar vrienden en beken-
den mogen ontmoeten en bovendien was het heel erg mooi weer !

000
UITNODIGING MOLENCONTACTDAG ve*erlging DE HOLLANDSCHE

Op donderdag 30 OKTOBER 1986 was de jaarlijkse MOLENCONTACT-
DAG en de viering van het jubileum van de heer A.J. de KONING
tf40 jaar De Koning - 40 jaar molenbesehermingtt. Namens het bestuur
van het Gild Fryske Mounders hebben de heer K . Lenstra en mevr.
P. C . de Jong deze molencontactdag en jubileum-viering bijgewoond,

000
BESTUURSVERKIEZING.

In de algemene ledenvergadering van vrijdag 7 NOVEMBER 1986 was
de voorzitter de heer H.J.C. van der Woude te lJlst aan beurt van
aftreden volgens art. 10 4.
Het bestuur stelde de heer G . C . Gremmé uit LEEUWARDEN voor als
kandidaat bestuurslid. De heer G.C. Gremmé wordt met 61" stemmen
voor in het bestuur gekozen,

000
HANDBOEKJE van het 9_ILD- FRYSKE MOUNDEES.

In 1983 had het bestuur reeds besloten om een handboekje uit te ge-
ven , maar tot op heden is dit nog niet verwezenlijkt.
De laatste bijeenkomst hierover was op woensdag 10 MAART 1985.
De heer Van der Woude zort dit eventueel samenstellen.

000
KOREN- en HOUTZAAGMOLEN DE ZWALUW te BIRDAARD.

De restauratie van koren- en houtzaagmolen
is i@g alsmede het voltooien van de
willig molenaars.

De Zwaluw te BIRDAARD
opleiding van de vrij-



IN MEMORIAM.

Op le Kerstdag 25 dec. 1986 bereikte het Seeretariaat van de vereni-
ging het GILD FRYSKE MOUNDERS de droeve tijding van het overlij-
den van de heer Roelof Lenstra te Wolvegà, molenaar op korenmolen
DE WINDLUST te WOLVEGA.

Wii verliezen in de heer Lenstra een zeer gewaardeerd lid van onze
vereniging. Op maandagmiddag 29 DECEMBER 1986 zijn de heer en
mevr. DE JONG namens het GILD naar de crematiepleehtigheid in
MEPPELgeweest. 0 0 0

NATIONALE MOLENDAG.

Op ZATERDAG 10 MEI 1986 is de veertiende traditionele nationale
MOLENDAG in ons land gehouden.

000
AANTAL LEDEN VAN DE VERENIGING.

Per 1 JANUARI 1987 bedroeg het ledental van onze vereniging in to-
taal 194, waarvan 125 tot de gewone leden, 43 tot de buitengewone le-
den en 26 tot de donateurs behoren.

000
JOURE, 27 MAART 1987. P.C. De Jong - Dijkstra.

ZATERDAG 11 APRIL 1987

Plaats : Korenmolen DE HOOP te SUAMEER
Tijd : 09. 00 10. 20 uur F. Ralten te BUITENPOST
Exameneommissie :

1l

ZATERDAG 25 APRIL 198?. (wegens ziekte uitgesteld tot 18 juli 1987)

Plaats : Korenmolen DE HOOP te SUAMEER

l0

Tijd : 09.00 10.20 uur
Examencommissie :

Ir, A.J. ÍJzerman
J.H.A. van Tilburg

ZATERDAG 13 JUNI 198? O O O

Plaats : Koren- en pelmolen
Tijd : 08.30 09.50uur
Exameneommis sie :

L . J. Sierkstra
Ir. A.J. ïJzetman
D. Posthumus

ZATERDAG 13 JUNI 1987

Plaats : Koren- en pelmolen
Tijd : 10.00 11.20uur
E xamencommissie :

,

Ir. A.J. ÍJzerman
D. Posthumus

ZATERDAG 18 JULI 1987

C. de Vos
Ir. A.J. IJzerman
J. H. A. van Tilburg

A.M. Kraakman te DRACHTEN

, Ieermeester
, vast lid voor Stichting De Fryske MoIe

, vast lid voor het Gild Fryske Mounders

,

,

,

DE ONDERNETVIING tE WITMARSUM
R. Kok te SCHINGEN

Ieermeester
vast lid voor Stichting De Fryske Mole
vast lid voor het Gild Fryske Mounders

000

DE ONDERNEMING tC WITMARSUM
E.J. Hoen te LEEUWARDEN

leermeester
vast lid voor Stichting De Fryske Mole
vast lid voor het Gitd Fryske Mounders

000

, leermeester
, vast tid voor Stichting De Fryske Mole
, vast lid voor het Gild Fryske Mounders

Plaats : Korenmolen DE HOOP te SUAMEER
Tijd : 09. 00 1"0 . 20 uur 'F G- 1,50 A,. M . Kraakman te DRACHTEN
Examencommis sie :

C. de Vos
J. H . A. van Tilburg
D. Posthumus

ZATERDAG 11 APRIL 1987

, leermeester
, in opdraeht van Stichting De Fryske Mole*
, vast lid voor het GiId Fryske Mounders

000

x Wegens ziekte van examinator de heer K. Faber werd door de Stich-
ting de Fryske Mole molenaar Van Tilburg gevraagd deel te willen
nemen in de examencommissie. Ir. A.J. IJzerman was op de betref-
fende dag verhinderd om waar te nemen.

Joure , 22 mei 1987 A.S, de Jong

Plaats : Korenmolen DE HOOP te
Tijd : 10.40 12.00uur
Examencommissie :

C. de Vos
J. H. A. van Tilburg
D. Posthumus

SUAMEER
R.J . Zweytzer te LEEUWARDEN

Ieermeester
in opdracht van Stichting De Fryske MoIe *
vast lid voor het Gild Fryske Mounders

000

NIEUWE GEWONE LEDEN
en

G 181 L mw.B.Gremmé-Huls
G L82 L J. Bakker

Birdaarderstraatw. 32 9101 VA DOKKUM
Tsj . Geertswei 2L 8915 HJ LEEUWARDEN
Peperstraat 7 8424 SJ ELSLOO

I gxnnEr,rnoosrER (tijdvak ApRtL 1987 t,'m JUL! 1987) 
|

II vIUTATIES LEDENLIJST G.F.M. I



G 183 L K. Tol

l2

It Holt 52

13

De Hantumermolen-Hantum ; De Hogebeintumermolen-Hogebeintum ; De
Grote Molen, De Phenix en Kleilànsmole te Maruum; De Non-Ferwerd
en De Hersteller te St. Johannesga.
Het voorlopige totaal komt hiermee op 37 molens.

G 184 L A. van der Werk Learmole
NIEUWE E
BG 057 K. de Groot
ADRESWI JZIG INGEN :

G 049 G S. Jager
G 114 G A,K.Sietzema
G 067 G R. P. Jansen
BG 041 L. J. de Haan
G 163 L E.J. Hoen
BEDANKT GEI'i/ONE LEDEN :

G 029 M H.J.C. van der Woude Galamagracht ?LA
BEDANKT BUITENGEWONE LEDEN:
BG 051 Sj. Kingmà Steenendamsterweg 19

8431 JT OOSTERWOLDE
8711 EL WORKUM

9073 HJ MARRUMRingweg 90

Valeriusstr .25c 8916 CZ
Koartweld 6 923L HZ
Rochussenstr. 107- 109
Sylroede 6 8765 LV
E ssen str . 61e 8924 HG

LEEUWARDEN
SURHUISTERVEEN
3015 EH RIDAM
TJERKWERD
LEEUWARDEN

8651 BE IJLST

9LL2 HS BIRDAARD

nieuwe kruipalen geplaatst.
molen een sehilderbeurt.

G.D.W.

Op 16 maart 1987 werden door het bestuur Gild Fryske Mounders per
1 maart 1987 als leermeester benoemd:
{( G.C.Gremmé te Leeuwarden op lesmolen: Korenmolenttde Hoop?r te

Holwerd.
':F K. Lenstra te Drachten op lesmolen: Korenmolen ttWindlustft te

Wolvega.
{< A.S. de Jong te Joure op lesmolen: Korenmolen ftPenningars molenrf

te Joure.

De negende mei van dit jaar is de geschiedenis ingegaan als een van
de meest succesvolle molendagen. Zowel de fietsers, die aan de lande-
lijke fietsdag meededen, als de molenaars hadden over het weer niet
te klagen. De mensen die ons berichtten waren allen bijzonder tevre-
den. Uit hun mededelingen kon de volgende lijst van meewerkende mo-
lens worden samengesteld, waarbij we de aantekening maken dat deze
nog verre van volledig is. De ontbrekende molens hopen we in het
septembernummer alsnog te kunnen vermelden.
Korenmolens: Welgelegen - Heerenveen; Penningars NIoIen - Joure;
MunneEÏjÏst-ermolen - Munnekezijl; De Hoop - Stiens; Windlust - Wol-
vega; Windlust - Noordwolde; De Weyert - Makkinga; De Korenaar -
Sexbierum; Zeldenrust - Dokkum; Ropta - Metslawieri De Korenmolen
- Sloten;
Koren- en pelmolens: De Onderneming - Witmarsum; De Hoop - Hol-
ffiens; De Eendraèht - Anjum;
Koren-, pel- en houtzaagmolen: De Zwaluw - Birdaard;

hmermole - Langweer;
Poldermolens: Tjongermolen - Mildam; De Klaver - Bolsward; Puollen -
Dronriip;-D-e Rentmeester - Menaldum; De Marssumermolen - Marssum;
Terpzicht - Marssum; De Hiemertermolen - Burgwerd; Pankoekstermo-
len - Witmarsum; Meerswal - Lollum; Huinsermolen : Huins; Deelswal
- Vegelinsoord; Lonjé - Bolsward; De Himriksmole - Tietjerk;

Overzicht molenonderhoud in 1986.
is oP te maken dat we het afgetoPen

jaar niet stil hebben gezeten. Er is voor bijna f. 154.000,-- aan jaar-
lijks onderhoud uitgevoerd. Opvallend is te noemen dat we er het af-
gelopen iaar geen molen bij gekregen hebben en op 37 molens zijn blij-
ven staan. Er liggen inmiddels op het secretariaat al weer verzoeken
voor overname van een 4-tal molen§, welke binnenkort in het d.b. be-
sproken zullen worden. De stichting kon het afgelopen jaar weer ge-
bruik maken van de boerderij van de st. Monumentenwacht Friesland
in Menaldum voor het restaureren van molen-onderdelen. Zo worden
er op dit ogenblik de roeden gemaakt voor de Geeuwpoldermolen. De-
ze roeden hebben een lengte van 12.20 mtr. Voorts is men bezig met
het gieten van betonnen kruipalen. Verder is er een goede samen-
werking met de monumentenwachters en kan hulp geboden worden als
onze onderhoudsman een klus niet alleen kan verrichten, zoals bij het
aanbrengen van de stellingschoren voor de korenmolen te Koudum.
Aan de fa. Hankel te Oosterlittens werd wederom opdracht gegeven
om bii alle molens de bliksembeveiliging te controleren.
Evenals voorgaande jaren werd het jaarlijks onderhoud aan 4 aanne-
mers uitbesteed. Deze manier van werken voldoet prima in de praktiik.
want zo houdt elke aannemer zijn I'eigen" molen. Wij laten hierna in
het kort een overzicht volgen van de aan de molens verrichte werk-
zaamheden.

no. 3 De Hond - Paesens. (f. 6.159,60)
@hilderd. De wervelbalk, schaarbalk en lege-
ringsbalken werden vernieuwd, de spil gericht en het bovenwiel naar
voren gebracht en gespoord. Een drietal stellingliggers is omlaag
gebracht en 4 zeilarmen werden opnieuw aangebracht.

no. 8 De Miedenmolen - Holwerd. (f. 5.698,78)
g vernieuwd. Het toegangshek her-

steld, de waterloopdekken geteerd, de staart gedicht met nylonstop,
de staart, kuip, schoren en kistraam geschilderd. Voorts werd de vij-
zel geteerd en een segment van de band om de kuip vernieuwd.

ànsmole Marrum. (f. 3.402,66no, 11 De Kleilànsmole - Marrum.. (f. 3.402,66)
Bij deze molen werden 4

zien en voorts kreeg de
'

Het rietdek nage-

A.Cramer 
ll

@MrNË

I NATIONALE MOLENDAG 1987 SUCCESVOL VERLOPEN

NIEUWE LEERMEESTERS



l4

no. 12 De Grote Molen - Marrum. (f. 5.312,49)
werd hersteld om verder uitstromen

van het zand onder de molen te voorkomen.Hiertoe moest o.a. het met-
selwerk worden hersteld met bijna 1.000 oude gele stenen. Verder wer-
den de huig geteerd en twee balkjes onder het vijzeldek vernieuwd.
no. 13 De Phenix - Marrum. (f. 6,064,20)
@en werd vernieuwd. Hersteld werden de
blauwe sierlijst boven het rietdek, de windborden, het krooshek, de
vangstok met ketting en de vijzel. De ketting van de wipstok en de
vangketting werden vernieuwd en de huig geteerd. Aan de bovenkant
van de vijzel werd een nieuwe band aangebracht. Het krooshek kreeg
een nieuwe legger.
no. 14 De Non - Ferwerd. (f. 5.639,52)
@wd en de as opnieuw onderstopt. Enkele
kammen werden vervangen en de waterloopdekken geteerd. De staart
en schoren, de spruiten en de kistramen werden geschilderd.
no. 15 De Hogebeintumermolen - Hogebeintum. (f . 4.489,29)
Langs de uitstroombak werd een nieuw hek aangebracht, Op het huis-
je bij de molen werden nieuwe pannen aangebracht. De staart werd
afgedicht bij de korte schoor en het riet werd bijgestopt. Voorts kreeg
de walbeschoeiing een nieuwe verankering.
no. 16 De Hoekstermolen - Hallum. (f. 2.908,88)

en hersteld. Onder het waterloop-
dek werden nieuwe ribben geplaatst en een nieuwe walbeschoeiing
aangebracht. In 198? kan deze molen voor f. ?5.000,-- worden geres-
taureerd.
no. 17 De Volharding - Jislum. (f. 5.044,64)
De roèden -ijn ópgehekt en geverfd. De vijzel is hersteld en bijgesteld.
Voorts is de dakbedekking hersteld en zijn de dekken geteerd.
no. 21 Beintemapoldermolen - Westergeest. (f. 1.566,--)
De vijzel werd geteerd en de waterloopdekken in de carbolineum ge-
zet, Het hekwerk om de molen werd vernieuwd. Deze molen kan in
198? voor f. 165.000,-- worden hersteld.
no. 22 De Victor - Wanswerd. (t. 4.824,57)
@k vervangen en wielenkruis geschilderd.
Voorts werd een windhaak aangebracht, zijn heklatten en kluften ge-
repareerd/vervangen en is de molen beter gangbaar gemaakt. Op het
molenaars huisje werden pannen aangebracht.
no. 29 Genezareth Kloosterpoldermolen - Hallum. (f. 5.051,62)

deren afgesteld. De
voorzomen van de roeden en de windborden geschilderd. De vijzel
hersteld en de vijzelhekken in de carbolineum gezet.
no. 32 De Steenhuistermolen - Stiens. (f. 4.998,--)

ud werd voor deze molen een
ruwe gegoten as aangeschaft.
no. 33 De Olifant - Birdaard. (f . 637,03)
@tal kruipalen geplaatst. In 1987 kan de-
ze molen voor f. 110.000,-- worden gerestaureerd.
no. 34 Slagdijkstermolen - Finkum. (f . 2.996,86)

ieuw kapje omdat hij erg inlekte.
Voorts werd het riet biigestopt en werden de deuren geverfd.
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no. 38 De Hoop - Roodkerk. (f. 4.003,?0)
@n geteerd. Het zijschot van de vijzelbak
werd vernieuwd. Op de le zolder werden kransluiken aangebracht en
de scheuren in de staart werden gedicht. De spil werd bijgesteld en
de brik in de spil vernieuwd. Het sabelijzer werd bijgesteld en de
schoorezel vastgezet.
no. 39 De Grote Molen - Broeksterwoude. (f. 4.843,57)

erd doorgehaald en de wig-
gen vernieuwd en geschilderd. Voorts werd de as naar voren gehaald.
Twee bezetijzers en een steenijzer werden vernieuwd.
no. 40 Broekpoldermolen - Broeksterwoude. (f. 4.843,57)
Het stucwerk in de molen werd hersteld, de kistramen en voorkeuve-
lens geschilderd en de dekken geteerd. Op de schroefbak werd een
knellat aangebracht. De heklatten werd in de carbolineum gezet.
no. 48 De Aehlumer molen - Aehlum. (f. 3.073,02)

aangebracht. Het hout voor de
2de vloer werd aangekocht en zal in 1987 worden aangebracht. Voorts
werd riet bijgestopt.
no. 49 De Schalsumermolen - Schalsum. (f. 4.348,38)

ef geteerd. De bliksembevei-
liging werd hersteld. De deuren werden geschilderd en de waterloop-
dekken geteerd. De scheuren in schoren werden gedicht.
+o. 60 Ypey-mole - Riiperkerk. (f. 5.038,13)
De onder- en bovenbonkelaar met koningsspil, taatspot en pen werden
geheel opnieuw afgesteld en de roeden geteerd. De vijzeldekken werd
in de carbolineum gezet. Voorts werd in de molen een nieuwe zolder
aangebraeht. De kammen werden opnieuw op-steek gezet.
!9. 64 Hooglandmolen - Wirdum. (f. 4.4L8,--)

de stipen opgemetseld waarna de mo-
len opnieuw werd verankerd. De roeden werden doorgehaald en om de
as werd een kraag gemaakt. Een gedeelte van de beplanking werd ver-
nieuwd.
no. 65 Kramermolen - Wirdum. (f . 2.159,25)

oot aangebracht waarna de ondertoren
werd dichtgemaakt ter conservering. Het wachten bij deze molen is op
de rvk rrde Oude Jokserr waarin deze molen is genoemd om te worden
gerestaureerd.
no, 72 De Eendracht - Kimswerd. (f. 5.561,69)

racht. De schroefbak is drooggezet,
het lager schoongemaakt en de vetleiding gerepareerd. De schroef
werd afgebikt en geteerd waarna de strijkdammen weer zijn verwijderd.
no. 73 Meerswal - Lollum. (f. 4.963,70)
ffirkeuvelens,achterkeuvelens,spantringmet
roosterzolder, kuip- en rietplanken, raampjes en kistramen, deuren
en kozijnen, muurankers en ramen in de veldmuren.
no. 78 Triolum - Waaxens. (f. 2.796,50)
ffirwijderd en naast de molen gelegd. ook de
restanten van de roeden zijn verwijderd.
no. 79 - Edensermolen - Edens. (f. 3.420,--)

in de rvk "ltlommelsr is een gietijze-
ren as gemaakt voor deze molen.
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no. 84 Pankoeken - Witmarsum. (f. 4.186,53)
eelte van het roosterhout werd ver-

nieuwd. Het ijzerwerk werd ontroest en de rietwangen werden vervan-
gen. Voorts werden 2 stel.nieuwe grenen deuren aangebracht.
no. 86 De Himmole - Sneek. (f. 5.159,63)
@zet en de buitenroe een diepere zeeg gege-
ven. Op deze roede nieuwe windborden en kluften aangebracht. De
aansluiting tussen de vijzelbak en de stenen muur werd opengemaakt
en weer dichtgemetseld ter voorkoming van het uitspoelen van zand.
no. 90 De Klaver - Bolsward. (f. 5.070,65)
ffiagd en opnieuw afgesteld. op de onder-
toren werden twee lagen rubberroid aangebracht. Voorts kreeg de mo-
len een nieuwe kruivloer.
no's 93, 94 en 95 De 3 molens te Goëngahuizen. (f.. 4.974,30, f.3.000,--,
ffi
Met deze molentjes is gepoold ten gunste van molen nr. 95. Bij deze
laatste molen werd een nieuwe ondertoren aangebracht.
no. 103 Molen De Vlijt te Koudum. (f.. 4.242,t7)

ls onderhoud is f. 4.242,1? opge-
voerd.
no. 104 De Geeuwpoldermolen - Oppenhuizen. (f. 3.343,37)

198? weer geheel maal-
vaardig zijn. Als onderhoud werd geboekt het maken van de onder-
toren en het aanschaffen van hout voor de verdere restauratie.
no. 119 Tjong.erqol_en - Mildar]r. (f. 3.876,24)

aakt. Voorts is er het
teerwerk uitgevoerd en zijn nieuwe tengels op de kop
no. 128 De Vesuvius Elsloo. (f , 3. 676,66)

e paal werd recht gezet en nieuwe wig-
gen aangebraeht waarna de hele molen werd geteerd. 

A . Cramer.

ln deze nieuwe reeks zol of en toe, wonneer doortoe oonleiding bestoot,
oondocht worden geschonken oon een molen die behoort tot de eigen-
dommen vonttDe Fryske Molett. Zo wos het 24 opril i.l. precies hon-
derd joor geleden dot de poldermolen von het woterschop'tDe Broektt
in vlommen opging.

De Erote molen hersteld.
@ wàldent'de Roodkerker molen, de Bullemo-
len bij Lekkum en de molen bij Víijns had laten restaureren, werd
daarna de hand gelegd aan het omvangrijke herstel van de molen van
het vroegere waterschaprrDe Broekrt, p€r 1ian. 19?0 onderdeel ge-
worden van ttDe Wàlden'r. Het resultaat was prachtig om te zien. Maar
wie uit ervaring weet wat een werkelijk malende molen in feite meer te
bieden heeft dan een stilstaande, zal altiid bli, verrast opkijken wan-

ll

U it de fotocollectie von G. J. Minnemo

neer hij in de verte, bij een dorp of in
het open veld, een draaiende molen ont-
waart, Dat is het tthelemaaltf . De molen
te Wijns is nog geruime tijd in bedrijf ge-
bleven en de molen bij Roodkerk wordt
af en toe nog door een vrijwitliger in
werking gesteld. Toen de molen van ItDe

Broektt weer gereed was, liet de heer
Oege A. Visser uit Broeksterwoude "De
grote molenrt, ook wel de trOegemolentr
genoemd, van tijd tot tijd eens draaien.
Wie een draaiende molen ontdekt, zal
bij nadere kennismaking iets kunnen
proeven van de sfeer van weleer. De

Nationale Molendag is zorn dag die zich daarvoor uitstekend leent.
Dit vanwege het grotere aantal molens dat op die dag ztn wieken het
luchtruim doet klieven. Aan de hand van de lijst van draaiende mo-
lens, die regelmatig in "de ttskoattr wordt gepubliceerd, kunnen best
fraaie routes uitgestippeld worden. Het verbaast ons eigenlijk wel een
beetje dat er nog steeds geen provinciaal molenboekje mèt molenroutes
voor fiets en/of auto is uitgegeven. lVellicht dat de provinciale V.V.V.
die leemte nog eens gaat opvullen. Maar laten we terugkeren naar ilDe
Broektr. Tiidens de bekende storm v&n 13 november t§lZ kreeg de mo-
len aanzienlijke schade. De gehele zelfzwichterij begaf het. De toen
nog bij de molen wonende Oege Visser kan dankzij vastberaden op-
treden voorkomen dat alles verloren ging. In dat jaar was het de
bedoeling om eerst de molen van de Broekpolder langs de Singel te
restaureren. Er is toen echter voorrang verleend aan de molen vanrrDe Broekrt in het Buitenveld langs de weg Broeksterwoude-Roodkerk.
Molenmaker Tjeerd Dijkstra uit Giekerk verzorgde de restauratie,
nu echter zonder zelfzwichting.
De molen is al weer geruime tijd eigendom van rrDe Fryske IVIolet?.
Jammer is het dat hij nooit meer draait. Eigenlijk zou de honderdste
verjaardag van deze fraaie monumentale molen daarin verandering moe-
ten brengen. Laten we ons eens verdiepen in het verleden van déze
wiekendrager. De heer Gosse J. Minnema uit Murmerwoude heeft het
nodige onderzoek verricht. Hij was zo vriendelijk ons het resultaat
daarvan toe te zenden waarvoor ook bij deze onze hartelijke dank.

Rond oprichting van waterschap "De Broek'r.
roekr in Lg?g kwamen

allerlei bezwaren aan de orde. De eigenaren van ongeveer E0 ha,
meest hooggelegen landen, verzetten zich tegen de oprichting van een
waterschap. Maar de eigenaren van ongeveef 840 ha verklaar-den zich
vóór de totstandbrenging.
De oprichting van een waterschap was op vele plaatsen wenselijk van-
wege de hoge boezemwaterstand.

nodige verf- en
aangebracht.

MOLENS VAN DE FRYSKE MOLE

deel 1

Poldermolen bij Broeksterwoude een traai monument
oorspronkelijke molen 100 iaar geleden afgebrand
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Maar speciaal was dit het geval te Broek onder Akkerwoude, waar het
over het geheel, maar vooral voor vele kleine eigenaars, van het hoog-
ste belang was.
Het waren echter kleine eigenaren van hooggelegen gronden die be-
zwaar maakten tegen de oprichting in 1878. Maar in het gebied van
rrDe Broekil waren veel bouwlanden die bij hoog boezemwater rs winters
wel onder water stonden. Vooral de westzijde van de Schwartzenberg-
laan werd ts winters door het boezemwater bedekt. In de vergadering
van de Staten van Friesland werd op 16 juli 1878 met 22 tegen 18 be-
sloten op oprichting van het waterschap rrDe Broekrr, ter grootte van
390 ha. Op 25 febr. 1879 werden in een vergadering van ingelanden tot
bestuursleden benoemd de heren Dirk Fontein de Jong te Murmerwou-
de, Pieter Dirks Wolters te Broek onder Akkerwoude en Wieger Abes
van der Mei te Murmerwoude. De heer K.T. Heidstra te Dantuma-
woude werd tot boekhouder benoemd.
In het voorjaar van 1879 werd met de bepoldering van trDe Broekrr be-
gonnen. Het verschafte velen werk. Ter lente van 4.620 meter werden
dijken gelegd, terwijl een tochtsloot van ongeveer 500 meter werd ge-
graven. De molen langs de Valomstervaart behoorde ook tot het water-
schap, daar werd waarschijnlijk in 1879 Sikke Ruurds Dijkstra de mo-
lenaar. Behalve de 390 ha van het eigenlijke waterschap stroomden
ondermeer vanuit Mumerwoude, bepaalde gebieden af naar het eigen-
lijke bemalingsgebied.

Molenbrand.
De moÏen k-wam in 1880 gereed door molenmaker Oense Plantinga uit
Wanswerd, de vlucht was 22,50 meter. Deze molen is echter in 1887
tijdens zwaar onweer door brand verwoest. De 90-jarige weduwe
Ymskje Visser-Monma uit Murmerwoude, een dochter van de molenaar,
weet nog heel wat van dat trieste gebeuren. Zelfs de juiste datum:
de brand was op dinsdagmiddag 24 april 188?, rs middags omstreeks
3 uur. "It wie yn tt ierappelsettenrr. De bui met zwaar onweer kwam
uit het westen en ging later om. De molenbrand werd in grote omge-
ving waargenomen. Een van de wieken kwam aan de overkant van de
vaart in een perceel van Fedde Sminia uit Veenwouden terecht. Om de
waterbeheersing zo goed mogelijk op peil te houden werd een gemaal
gecharterd te Hoogeveen; Jan Oeges Monsma zorgde voor de bediening.

Nieuwe molen.
EÏnA-ïuni-ÏB87 kon de bouw van een nieuwe (en grote molen) al begin-
nen. Deze (huidige) molen werd vervaardigd door molenmaker Gerben
van Wieren uit Birdaard, Deze aannemer zorgde er voor dat de molen-
bouw snel vorderde, door er dagelijks een flink aantal knechten aan
het werk te hebben. Het resultaat was dat begin augustus de molen
al gereed was. De vlucht van deze molen werd 82 voet.

Molenaars.
D?Ïí6ieí-ïan rrDe Broek" werd bemalen door Lammert Binnes Kooistra
van 1880-1884. Het molenaarsvak had hij geleerd van zijn zwager Luit-
zen Willems Minnema, die molenaar was v&n de Broekpolder onder Ak-
kerwoude. Beiden stierven in juni 1884. Men had tezamen een kar-
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weitie verricht bij een schuif ter afsluiting van een duiker. Nadat één
hunner zich had bezeerd, heeft de andere hulp geboden bij de verwon-
ding. Was het bloedvergiftiging? Luitzen is op 15 iuni 1884 overleden.
Lammert op 21 juni 1884. Weldra werden sollicitanten opgeroepen voor
de betrekking van een molenaar van t'De Broekr'. Het jaarsalaris be-
droeg f.. t25,-- plus vrij wonen en vrije tuin. Gerben Martens Sikkema
drong er bij Oege Hermanus Monsma op aan om te solliciteren. Hij
voelde er aanvankelijk niet veel voor, temeer omdat hii geen molenaar
was. Maar uiteindelijk ging hij langs ingelanden om stemmen te vragen.
Op 19 iuli 1884 vond de benoeming plaats. Oege l{ermanus Monsma
werd de tweede molenaar. Op de voordracht stonden tevens P.H.
Boersma te Rinsumageest, A,B. Bos te Zwaagwesteinde, H,P. Hoekstra
te Warga en A. de Boer te Murmerwoude.Toen de brand in 188? ont-
stond was Oege in het Buitenveld aan hett?baldermeitsjenrr. Hij zag
de vlammen over de molenaarswoning slaan. De woning bleef behouden,
daar de windrichting noordoostelijk werd. Ingaande 1 april 1917 kreeg
Oege Hermanus Monsma eervol ontslag. Na 33 jaar trouwe dienst kreeg
hij f. 100,-- entn leuningstoel. Het jaarsalaris was nog f.. L25,--.
Tijdens de waterschapsvergadering waarbij afscheid en benoeming aan
de orde kwam, merkte Oege Monsma op: rrWanneer ik geen bijzondere
steun van notaris Hellema had genoten, was ik op de molen verhon-
gerd.r? De opvolger kreeg een jaarlijkse salarisverhoging van f.50,--.
In de derde stemming werd Gosse Luitzens Minnema, wonende onder
Rinsumageest, benoemd met 82 stemmen. Anne Hiemstra uit Oudkerk,
aldaar molenaar bij de Sminiars, verkreeg 71 stemmen. Op de voor-
dracht stonden tevens Jitse Binnes de Jong en Jan Sietses Rozema,
beiden van Broek onder Akkerwoude. De benoemde was geen molenaar,
hij was wel met het vak op de hoogte door het onderricht wat hij had
gekregen bij Kornelis Jeltema langs de Hoogfenne onder Rinsumageest.
Na 1939 werden kleinkinderen van Oege Monsma molenaar op deze mo-
len. Van 1939-1956 de heer Johannes Annes Visser en daarna zijn
broer Oege die in 1972 in de molenaarswoning plaats ruimde voor zijn
gehuwde zoon Tjerk Visser.

De molen met de kleppen dicht. Cekiekt in de zestiger iaren.
U it de verzomeling von Popke T immermons.
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Op de jaarvergadering van de vereniging rrDe Hollandsche Molenrt ont-
ving de Friese molenmaker Reinder Velsma uit Hijum op 7 maart j.l.
een Certificaat van verdienste. Reeds meer dan 25 jaar was hij als mo-
lenmaker verbonden aan de firma Tacoma uit Stiens. 'rDe eerste Vijzel
maakten we in 1958. Dat was voor de Genezareth-Kloosterpoldermolen
bij Hallumrr, zo vertelde hij desgevraagd. Het grootste karwei was ui-
teraard de wedergeboorte van korenmolen I'De Hgoptt te Stiens. Ook
voor het Binnemars molentje in die plaats werd eén nieuw achtkant ge-
maakt. Dít is op de afdekking na gereed. Het wachten is op het mo-
ment dat kan worden overgegaan tot plaatsing. Helaas duurt dat wach-
ten eigenlijk al wat te lang. De onderscheiding kwam voor Reinder
Velsma als een volkomen verrassing: ?rlk hie der noait oer prakke-
seard, dat ik no krekt Onderskieden wurde moast. Hoe soe dat mei de
oare Fryske mtrnemakkers wéze, soene dy dit ek al ris krigen ha?rr,
was zijn eerste, bescheiden reaktie. Hoe het ook zij, de heer Velsma
kan trots zijn op deze onderscheiding en op het mooie nuttige werk
dat hij op het gebied van molenbehoud verricht. Momenteel wordt ge-
werkt aan het herstel van de VijÍhuister poldermolen te Hallum: de
zelfzwichting en de fokken worden vernieuwd, terwijl bovendien de
lange spruit en de windpeluw met voorkeuvelens op het programma
staan. Hierna is er herstelwerk aan de beurt voor de poldermolens
in Scharsterbrug, Froskepóle en Kleine Wielen. G.D.W.

Het aantal draaiuren van de molens in Friesland over het jaar 1986 is
weergegeven in bijgaande twee overzichten. Staat I van 18 korenmo-
lens en 2 houtzaagmolens; staat II van 43 poldermolens waaronder 3
tjaskers.
Het is interessant om na te gaan hoe dit aantal uren zich verhoudt tot
voorgaande jaren. Kijken we eerst naar staat I, de industriemolens,
dan zien we dat het totaal aantal draaiuren van 3.593 is verdeeleeld
over 20 molens. Dit is een gemiddelde van 180 uren per molen. Dat is
gelijk aan dat van 1985. De vergelijking met voorgaande jaren is ech-
ter moeilijk omdat niet steeds dezelfde molens meedoen. In 1985 waren
de uren van de Phenix op Ameland, het Lam te Woudsend en de Koren-
molen te Sloten niet bekend. AIs we de uren van deze 3 molens in 1986
ook buiten beschouwing laten, dan is het aantal uren voor de overge-
bleven 17 molens 642 minder derhalver 2.951 of gemiddeld per deelne-
mende molen 2.951 : L7 = rond 1?4. Dit is 6 uren lager dan in 1g8E
en komt geheel voor rekening van het geringere aantal draaiuren van
molen de Hoop te Stiens. Daar vrentelden de wieken in 1g86 L?8
uren minder rond van in 1985, Het resultaat is dan ook dat de reste-
rende molens nu iets meer uren maakten dan in het voorgaande jaar.
Staat II, van 41 poldermolens is het opgegeven aantal draaiuren in
1986 opgeteld 3.627, waaronder van 3 tjaskers 819 uren. Het gemiddel-
de over alle molens is 3.627 : 41 = 88 uren per molen. Dat is meer dan
het over 1985 berekende van 78 uren. Dit meerdere komt geheel voor
rekening van 2 tjaskers bij Wijckel n.l. 800 uren. Laten we de uren
van deze twee tjaskers buiten beschouwing dan wordt het urental van
de overblijvende molens 2.827 : 39 = 74 uren hetgeen minder is dan in
voorgaande jaren, zelfs het laagste sinds 1981 toen het 92 was. In
1984 zelfs 98. Het aantal deelnemende molens was in 1981 49, in 1986
41. Zoals hierboven reeds is opgemerkt is een juiste vergelijking moei-
lijk maar toeh geeft het wel een beeld van de molenaktiviteiten in
Friesland. Molenaars, dank voor uw medewerking. Doet u het volgend
iaar allemaal mee? Voor de rrFryske Moleil, T. Lubbers.

Voor de korenmolen
te Sloten betekenden
de 422 drooiuren in
'l 986 een welverd ien-
de derde ploots,
P rof ic iot !
Foto:

Jon von der V lies,
Rotterdam d, d.
2-l l-t85.

2t
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ln 1975 werd oon drie viizels ge-
werkt die noost elkoor in de werk-
ploats logen. Z e woren bestemd
voor de Oudkerkermolen , De
S n ip-Workum en De V olhord in g-
Jislum.

Thons ondergoat de Viifnuister-
molen bii Hallum een gedoante-
verwisseling. De roeden ziin uit-
genomen om het vernieuwen van
de zelfzwichting te vereenvou-
d igen.

ON DERSCHEI DENr WENTELENDE WIEKEN IN 1986MOLENMAKER DOOR DE HOLL. M.
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STAAT I

Industriemolens

Draaiuren 1986

belast onbelast totaal opmerkingen

1

2

3

4

5
6

19
20
23
26
27
31
4L
42
67
83

L02
L07
113
LL4
115
116
L20
L2L
t25

Formerum Tersehelling
de Phenix Ameland
de Hond Paesens
de Hoop Holwerd
Ropta Metslawier
de Eendraeht Anjum
Zeldenrust Dokkum
de Hoop Dokkum
de Zwaluw Birdaard
de Hoop Stiens
Vrouwbuurt stermolen
Munnekezijl
Windlust Burum
de Korenaar Sexbierum
de Hoop Suameer
de Onderneming
Witmarsum
de Rat IJIst
de Wijert Makkinga
Penninga's molen Joure
Welgelegen Heerenveen
het Lam Woudsend
de Jager Woudsend
Korenmolen Sloten
Windlust Wolvega
Windlust Noordwolde

rio
4L

292
48
0

609

34

65

223
139

95
LL4

24
10
54

106
166

32

100
80
73

0

110
13
96
0

20

24
74

7l

7

0

I
50
60
10
7L

316
77

158

100
200
tL4

0

niet ontvangen
110
305
L44
0 in restauratie

629
niet ontvan gen

58
76

niet ontvangen
136

230
139
104
164

84
20

L25
422
243
190

hout zaagmolen

houtzaagmolen

20 molens

Gemiddeld per molen 3. 593

2.L74 1.419 3.593

20 = 189 draaiuren per molen

STAAT II

Poldermolens

Draaiuren 1986

belast onbelast totaal opmerkingen

7

8

I
1_1

L2
13
L4
15
1,6

L7

Hantumer molen
Miedenmolen Holwerd
de Gans Ezumazijl
Kleilànsmole Marrum
Grote molen Maruum
de Phenix Marrum
de Non Ferwerd
Hogebeintumer molen
Hoekstermolen Hallum
de Volharding Jislum

1

0

104
0

68
r32

30
0

46

t7
4

0

11

52
18

0

0
0

18
4

104
11

niet ontvangen
L20
150

30
0

46
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STAAT II

Poldermolens ( vervolg )

Draaiuren 1986

belast onbelast totaal opmerkingen

18 Geestmermeermolen
Dokkum

22
24
25
29
30
33
38
39

40

46
47
49
50
51
54
57
58
60
7L
72
73
77
84
85
86
90
93
96
97

100
105
109
111
LL2
LL7
119
129
130
131

de Vietor Wanswerd
K laarkam p stermeermolen
Westermolen Kollumerpomp
Gen. kloosterpoldermolen
Tochmaland Kollum
de Olifant Birdaard
de Hoop Roodkerk
Grote molen
Broeksterwoude
Broekmolen
Broeksterwoude
de Munts Buitenpost
Arkens Franeker
Schalsumermolen
de Rentmeester Menaldum
Marssumer molen
Tjasker Augustinusga
de Poelen Dronrijp
Toezicht Marssum
Ypeymtrne Rijperkerk
Huinsermolen
de Eendracht Kimswerd
Meerswal Lollum
de Ikkers Wartena
Pankoeken Schettens
Hiemerter molen
Himmole Sneek
de Klaver Bolsward
Heeehhiem Goëngahui zen
Lonjé Bolsward
Oe gekloostermolen
Baburen Tjerkwerd
Deelsmolen Vegelinsoord
De Snip Workum
Sweaehmermolen Lan gweer
G roenemolen Joure
Skarmole Seharsterbrug
Mildam
Tjasker Zandpoel
Tjasker Bonne Brekken
de Hersteller St. Joh. ga

0

23
5

0

2

77

39

0

30

54
13
50
31
19
60
32
54

330
2t

199
0

45
23
L4
63

b

160
26

159
0

0

0

0

0

8

180
600

0

0
0

0

5

0

29

0

0

23
5

5

2

81
niet

68

0

30
niet

ontvangen

ontvangen
4 58

11 24
050

40 7L
0 19
060
032
054
6 336
02L

96 295
77
8 53
730

15 29
0 63

16 22
0 160
026
0 159

72 72
00

93 93
37 37
16 16
6L4

20 200
0 600

329 329

4 3 molens

Deze molens werkten 3.627
middeld. In 1985 was dit 78

2.704 923 3.627

uren. Dit is per molen ruim 840 uren ge-
uren per molen.
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De heer F, Rolten uit de Aysbert Jopiksstroot 7 te Buitenpost deed
ons een oontol oonvullingn op het Fries Molenboek toekomen. Het be-
treft de inmiddels uitverkochte uitgove von 1980.

6. Anjum - De Eendragt. Gegevens às: gietijzer, De Prins van Oran-
je 1876, no. 1023 rs Hage. Vroeger zelfzwichting op de binnenroe-
de. De as is doorboord.

23. Birdaard - De Zwaluw. Gegevens as: gietiizer. Versteeg-Ensink,
1985 no. 1. De as is doorboord;.O gat 3,8 cm. Op de askop staat:
De Zwaluw BIRDAARD 18?5. Voorop de askop zit een geleide punt
voor de trekstang. Net zoiets zit er op de korenmolen te Krops-
wolde (Gr. ).

46. Buitenpost - MOnts. De in 1985 gebroken binnenroe werd in dat
jaar vervangen door een gelaste roe, fabrikaat Buurma-Oude-
schans nr. 150.

41. Burum - Windlust. Bij rrvangtr staat: Vlaamse vang met kort sabel-
ijzer. Dit klopt niet! Het moet zijn: Vlaamse vang met duimop-
hanging.

59. Leeuwarden - Camminghaburen. Sinds enige tijd heeft deze weer
een vangstok. Helaas verkeert het gevlucht in erg slechte staat:
de gaten in de roeden ziln zo, met de hand, groter te maken. De
as is doorboord.

67. Suameer - De Hoop. Vroeger zelfzwichting op de binnenroe. De
as is doorboord. Luitafel 43 kammen, luiwiel 21 kammen, drijfwiel
koekenbreker 19 kammen, steek 8,5 cm. De luitafel drijft beide
wielen aan.

Molenromp Surhuizum. In de peperbus zitten nog twee mengketels.
In twee hokken naast de molen staan nog een complete maalderij
(met elevator) en een kanjer van een motor die die steen aandreef.
Wegens gebrek aan financiële middelen geen restauratie. Het zou
erg jammer zijn als dit exemplaar zou verdwijnen, omdat dit het
laatste originele restant is van de gemeente Achtkarspelen. (de
molens van Augustinusga en Buitenpost stonden oorspronkelijk
namelijk ergens anders). Is dit niet iets voor de stichting De
Fryske Mole, uiteraard in overleg met de huidige eigenaar?

Aan het eind van zijn schrijven maakt de heer Ralten de liefhebbers
nog attent op enkele Groninger zaken die we U niet zullen onthouden.
De nummers verwijzen weer naar het provinciale molenboek.
1. Wetsinge. Wie nog eens een mooie restauratie wil zien, kan hier

naar toe gaan. De stellingmolen staat zonder kap. Die ligt (totaal
vergaan) naast de molen. Het achtkant is verpakt in lichtblauw
plastic. Prins van Oranje-as, 1884 no. 1198.

20. Bovenrijge/Ten Boer. Hier wordt het zaagmolentje herbouwd,
Deze staat naast een andere romp aan het Damsterdiep.
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In het verslag van de najaarsvergadering is het al even aangehaald:
de benoeming van molenaar Van Tilburg tot erelid van onze vereniging.
In het jubileumjaar van De Utskoat is zijn molenaarsverleden uitge-
breid verslagen door Popke Timmermans. Voorzitter K. Lenstra ging
tijdens zijn toespraak wat dieper.in op de betekenis van Van Tilburg
voor het G.F.M. Hij haalde persoonlijke herinneringen op die we waard
vonden om ook in De Utskoat te publiceren. Lenstra stelde zijn toe-
spraak voor dat doel graag beschikbaar

'tVeel is er in de ofgelopen ioren veronderd, Molens die stilstonden
gingen plotseling weer molen, Vook hod U door een groot oandeel in.
ln de ioren l97i-1974 gof U les op Penningo's Molen te Joure. Uleer of
geen weer, U wos door's zoterdogs aonwezig. Leden, stelt U zich dit
eens goed voor: op zoterdogmorgen vroeg op om de eerste bus von
Dokkum noor Leeuworden te nemen; oongekomen in Leeuworden, koor-
tje kopen voor de trein noor Heerenveen; ln Heerenveen nogmools over-
stoppen in de bus noar Joure; door oongekomen lesgeven oon een oon-
tol vriiwilligers en doorno weer met bus, trein en bus noor Dokkum.
lk moet de eerste leermeester nog tegenkomen die dit ook heeft gedoon.
Persoonliik herinner ik mii dot wii een nieuw koppel stenen wilden oon-
schoffen. Miin broer belde U op om te vrogen of U mee wilde goon ols
odviseur, De oon te schqffen stenen wqren te koop in Fijnoord, een
ploots ten zuidwesten von Moerdiik, niet vlok bii de deur dus. Het ont-
woord wos kort: "Op mij kun je rekenen't. Op 26 februori 1982kwomen
wij beiden met de trein in lAlolvego oon. Een gehuurd busie stond kloor,
Het vroor ongeveer zes groden. Wii stopten in het busie. No een oon-
tol kilometers te hebben ofgelegd, zeg ik tegen de bestuurder:ttZet
de kochel èens wot hoger, we kunnen niet meer noor buiten zien, de
ruiten bevriezent'. Het ontwoord wos: ttHii stoot in de hoogste stondtt,
lk vroeg oon U of U het niet koud hod. ttVolt best mee mien jong, zo
koud is het niet.t'Miin benen deden onders vermoeden. Die rotbus
tochtte von olle konten, zelfs von boven. Door zot zo'n schuifdok,
voorzien von prochtige sleuven woor de koude wind door heen vloog.
ln Nulde hebben we koffie gedronken. Konden we ons even wormen.
De tochtsleuven werden met oude kronten dichfgepropt en toen weer
verder. Gelukkig kwom de zon erbii zodot het een beetie wormer werd.
ln Fijnoord oongekomen eerst de meelfobriek bekeken, Doorno de ste-
nen gekeurd. U hod ol gouw een mooi koppel op het oog. En deze ste-
nen werden don ook gekocht. Ze voldoen primo en wij in Wolvega ziin
U door erg donkboer voor.tl
Lenstra sloot zijn toespraak af met de opmerking dat Van Tilburg ruim-
schoots in aanmerking komt om tot erelid te worden benoemd. Deze
eerste benoeming in het bestaan van de vereniging werd door de aan-
wezige leden van harte onderstreept met een luid applaus. Een geluk-
wens namens de redactie is hier zeker op ztn plaats G.D.W.

MUNDER J.H A. VAN TILBURG ERELID
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De heer A.M. van Dop uit Naaldwijk voerde onlangs correspondentie
over molenroeden met de heer Buurma uit Oude-§chans. De inhoud
van dat schriiven zal de technici onder U zeker interesseren. Vandaar
onderstaand overzicht.
Koren-, pel- en houtzaagmolen I'De Zwaluwl te Birdaard:
Binnenroede vlucht = 23.50 meter
Buitenroede vlucht = .23.10 meter
Gietijzeren as: huis = 50 x 41 en g0 cm lang.
De roe is in het midden 36 x 41 cm. en aan de toppen 8 x 18 cm.
een end is voorzien van 15 stuks hekgaten, de onderlinge afstand is
70 cm. De baljoening is 3 cm. diep.
De zelfzwiehting is door de plaatselijke smid gemaakt.
De roeden worden aan de buitenkant enige keren geverfd en van bin-
nen getectileerd. De platen worden vooraf gestaalstraald en van las-
menie voorzien. Er wordt gebruik gemaakt van eerste soort materiaal.
Voor de Ostmiihle te Gildehaus, Landkreis Bentheim, is dezelfde as
gegoten als voor ItDe Zwaluwrt. Ook daarvoor maakte Buurma de roe-
den. De vlucht bedroeg hier 24.40 m. met oud Hollandse ophekking.
Buurma liet nog weten roeden te hebben gemaekt voor o.a. molens in
Dokkum, Kollum, Kollumerpomp, Paesens-Moddergat en Buitenpost.

* De heer Van Dop uit Naaldwijk deed ons weer informatie toekomen
over de Westfaalse Molenstraat in het Westduitse district Minden-Liib-
becke, zotn 140 km. over de grens bij Oldenzaal. Op zaterdagen en
zondagen zijn de molens in dit gebied van Noordrijn-Westfalen voor
bezoek opengesteld. Voor meer informatie verwijzen wij naar een uit-
gebreid artikel hierover dat er opnamen in nr. 43 van september vorig
jaar.
* Vervolgens wijzen wij U op het programma van de Stichting Monu-
ment van de Maand dat zich in een groeiende belangstelling mag ver-
heugen.
Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

Poptaslot, Poptagasthuis en N.H. kerk te Marssum; de
plaatselijke poldermolen maakt deel uit van het daarbij
behorende programma-aanbod en is te bezichtigen.
de seheepshelling op Zwolsmans seheepstimmerwerf te
Workum,
vier middenpotstalboerderijen in Oldeberkoop , Stegger-
da en Boyl.
Grote Kerkstraat Leeuwarden; het programma sluit aan
op de eerste open monumentendag van 12 september,
Paesens en Moddergat, besehermd dorpsgezicht waartoe
ook korenmolen tfDe Hondtr behoort en die uiteraard ook
voor bezichtiging wordt opengesteld.
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November : Ir. D.F. Woudagemaal te Taeozijl, het in 1g20 voltooide
stoomgemaal dat 4.000 m3 water pe" minuut kan verzet-
ten.

December : Ciackstate, het huidige gemeentehuis van Heerenveen.
Maakten we in ons vorige nummer teleurgesteld melding van het feit
dat de windmolens 'tvergeten, waren, nu-kunnen we dis melden dat
de stichting haar best heeft gedaan om plaatselijke molens aan het
feestelijke gebeuren te koppelen
Dit jaar zal trouwens voor de stichting het jaar van de waarheid moe-
ten worden omdat het Monument van de Maand, dat als proef is ge-
start, in december afloopt. Langzaam maar zeker is het echter eén be-grip aan het worden. Laten we hopen dat die groeiende lijn zich ditjaar-voortzet. De proef lijkt dan geslaagd zodàt de stichting haar
goede werk kan voortzetten.
* Op alle zaterdagen in de maanden juli
molens aan de Kinderdijk weer in bedrijf

en augustus zullen de grote
worden gesteld van 13.30 tot

17.00 uur.
Dit grootste molencornplex ter wereld is zeker de moeite van een bezoek
waard.
Maar liefst 19 molens staan hier op een kluitje bij elkaar. Een daarvan
is als museummolen ingericht.
Tussen 1 april en 1 oktober is deze molen dagelijks voor bezichtiging
open en wel van 9.30 tot 17.30 uur, behalve op zondag.
* Twee provinciale molendagen in naburige provincies kunnen wij U
tevens aanbevelen.
In Drenthe zal dat zijn op 18 juli, in Overijssel op 12 september.
Een prachtigg gelegenheid om,, bij voldoende wind, de dàar aanwezige
molens in bedrijf te kunnen zien.
Dit geldt wel met name voor de vrijwillige molenaars.
op de Nationale Molendag moesten zij imhers op hun eigen molen aan-
wezig zijn.
ook om die reden is het instellen van provinciale molendagen een uit-
stekend initiatief.
Wanneer volgt Friesland met een eigen FRYSKE MOLEDEI ???

I ROEDENt_ VAN DE FIRMA BUURM^ I

I TIPS VOOR EEN DAGJE
I 1r--l
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Uw redocteur vroeg me of ik wot wilde vertellen over molens, die ik
zo'n 40 à 50 ioor terug bezocht heb. Als scholier deed ik dot in die
ioren per fiets en oon die tochten heb ik nog ollerlei herinneringen
terwiil de gemookte foto's heel vookhlstorisch ziin,

Kort na de oorlog had ik het genoegen verschillende keren in Leeuwar-
den te kunnen logeren en toen werd niet alleen de stad, maar ook de
omtrek per fiets verkend. Aangezien molens bezoeken en fotograferen
ook toen mijn hobby al was, heb ik vele toen nog rond de stad staan-
de molens bezocht. Vele hiervan zijn al iaren verdwenen, enkele er-
van bestaan nog, maar soms op een andere plaats, zoals de molén van
het Huizumer en Goutumer Nieuwland, die in 1962 van de Zwette ver-
plaatst werd naar de Froskepólle. Een andere spinnekop stond nog
vlak ten noorden van het spoor naar Groningen bij een boerderij op
Schilkampen. (Polder 22). Dit molentje had een achtkante ondertoren
en werd zwaat gehavend in een storm op 1 maart 1949. Evenals ande-
re spinnekoppen rond Leeuwarden had deze een vangstok.
Met Pasen 1948, op 28 en 29 maart, was het prachtig voorjaarsweer en

ook toen was ik in Leeuwarden.
Ik fietste door Huizum, waar
bii de Potmarge nog enkele
molenrestanten stonden , totdat
de weg doodliep bij de Tijnje.
Aan de overzijde zag ik twee
spinnekoppen staan en om daar
te komen kon ik een bootje le-
nen om naar de overkant te
roeien. Daar, midden in het
vrije veld, bij de boerderij
Rizens stond toen de hier afge-
beelde , tamelijk grote spinne-
kop. (Polder 29). Volgens de
gegevens bemaalde deze molen
27 HA en had een vlueht van
L4 meter. In 1948 ontbraken
de vijzel en een lange schoor
en de molen was dus niet meer

Spinnekop
Rizens.
(foto W.O.

bii boerderij

B. d.d. 2B-3-1948)
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maalvaardig. In 1951 of 1952 werd de molen gesloopt. Verder door de
weilanden wandelend stond aan de oostkant van een watertje de beken-
de spinnekop met scheprad van de Hemrikspolder, samen met een
klein molenaarshuisje. Op de foto is het gedeeltelijk overdekte schep-
rad op afschand van de molen duidelijk te zién. Een gemaaltje noorde-
lijk van het huis liet zien dat de molen niet meer maalde Op een foto
van A. Bakker uit 1952 staat de molen met een verschoven bovenas
en kort erop werd hij verplaatst naar proefboerderij I'Wielzichtrr ten
noorden van de Groningerstraatweg. Helaas was hij daar niet maal-
vaardig en op 24 januari 1959 trof ik de molen aan met het wielenkruis
voorover hangend met het bovenwiel op de windpeluw. Dit was die
nacht gebeurd met een noorderstorm. Molenmaker A. de Roos herstel-
de een en ander, Op 13 november 1972 werd de molen door storm ver-
nield en later verbrandden de resten grotendeels.
In 19?6 werd de molen herbouwd op zijn huidige plek in het Groene-
sterplan onder Tietjerk. Landschappelijk staat hij er mooi, maar het
is jammer genoeg een ttdodert molen. Het zou prachtig zijn als de wieken
af en toen zouden draaien en het scheprad weer water zou verplaat-
sen. (Een blik op de lijst van draaiende molens leert oirs dat daarin
verandering is gekomen. Secr. A. Cramer ontfermt zich hierover.
Red.). In de 50-er jaren zal. er van de vele vriistaande molens in
Friesland zelden een op slot. Helaas is het in 198? niet meer mogelijk
om zorn molen als "de Hemriksmolenrt nog met een vangstok en maal-
vaardig in het veld te hebben. Harkstede , mei 198 7.

Hemriksmolen ( foto W, O. B. 28- 3* 1 945)

I MOLENBEZOEKEN AAN FRIESLAND IN VERVLOGENt_
l

JAREN (1

door W.O. BAKKER I )l
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ln somenwerking met_Popke Timmermons wilde ik dit keer de qegevens
von de molens rond o_udeschoot eens op een rijtje zetten. lliti|ongs-punt vormden doorbij de gegevens van het kodoster, moor oök tópogro-
fische koorten werden geroodpleegd, Von sommige molens zijn iets
meer doto voor honden, omdot er b.v. in de kronten ol eené over is
geschreven. Enfin, loten we de genummerde molenstondplootsen von
het koortie eens bekijken:

Dit was een spinnekop, welke tussen 188? en 18gT zal zijn opge-
rieht . Hij kwam aan de Van Engelenvaart te staan , toen die 

-tèr
hoogte van_de brug werd verlegd. In L925 bestond de molen riog,
maar kort daarop werd hii afgebroken. De molen bemaalde polder
nr. 30.
Deze molen was van hetzelfde type als nr. 1 en kende ook een een-
dere geschiedenis, zii het dat hij kort voor 1930 werd afgebroken
(even na nr. 1). Op deze plaats was het poldernummer 81.
Ook molen nummer 3 was een spinnekop , zii het dat deze ouder
was dan de twee hiervoor genoemde. Hij werd tussen 1832 en 1848
gebouwd en verdween voor LgzS van het toneel.
Op de oudste topografische kaart ( 1853154) van de omgeving van
Oudeschoot staat op deze plaats een molen aangegeven: Omdat pre-
eies op deze plaats de spoortijn kwam te liggen-, vermoeden we dat
hii bii de aanleg is verdwenen. Bij de plannèn daartoe staat er
echter geen molen op dit stuk land van H. en C . F. Tuymelaer ,
zodat hij misschien al rond 1860 verdwenen is.
§"*gens vonden we deze molen vermeld , zij het dat een topogra-
fisehe kaart van omstreeks 1925 hier een molen aangeeft,

1.

()
(tc

3.

4.

5.
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6. Achter boerderij trMeerzichtil, bij het begin van de Pr. Bernhardt-
weg, stond tot 1934 een spinnekop uit het laatste kwart van de vo-
rige eeuw. Eigenaresse was het Bonifatiushospitaal te Leeuwarden,
die het goed vond dat de molen door een (inmiddels ook verdwe-
nen) windmotor werd vervangen.

7. De oudste molen in dit gebied ten noorden van de hooggelegen
gronden was deze spinnekop, die tussen 1832 en 1848 werd ge-
sticht. Hij had een achtkante ondertoren, die met horizontale plan-
ken was gedekt. In 1925 bestond de moien nog, maar niet lang
daarna zal hij het veld hebben geruimd.

8. Omstreeks 1873 werd er in de landerijen van de door de Wed. J.
Hornstra van G.F. Bieruma Oosting gehuurde boerderij een acht-
kante molen gesticht. De familie Hornstra bediende de molen tot
1928, toen A. de Jong huurder werd. In de nacht van 9 op 10 ju-
ni 1937 sloeg de bliksem voor de zoveelste keer in de molen en nu
met fatale gevolgen: de gehele molen brandde af.

9. Op de topografische kaart van 1925 wordt hier een molen aangege-
ven. Volgens zeggen van oudere bewoners ter plaatse moet dat
een tjasker zijn geweest, welke later door een windmotor werd
vervangen.

10. Aan de Tjonger verrees tussen 1887 en 1897 een achtkante molen,
die polder 6A bemaald heeft. Ook deze molen is pas na 1925 van
het toneel verdwenen.

11. Waarschijnlijk was dit de spinnekop van polder 6, evenals de vori-
ge onder Oude- en Nieuweschoot gelegen. De molen verrees tussen
1848 en 1853/54 en verdween in het eerste kwart van deze eeuw.

L2. Deze molen bestond ook in 1853/54, maar verdween al voor 1865.
Waarschijnlijk bemaalde hij polder 48 of 68.

13. Tussen 1832 en 1848 kwam op deze plaats een molen te staan, die
in elk geval nog in 1919 wordt aangegeven. Niet lang daarna zal
deze spinnekop zijn verdwenen.

14. Evenoud en van hetzelfde type als de vorige was deze molen, maar
deze zal rond 1904 verdwenen zijn.

15. In 1848 bestond er op deze plaats al een molen, maar daarna ver-
nemen we er niets meer van. 1904 en 1919 komt er op deze plaats
opeens weer een molen voor, zodat we denken dat molen nummer
14 op deze plaats kwam te staan.

16. Deze spinnekop verrees tussen 1873 en 188? en was er nog in 1904.
In 1925 stond er echter op deze plaats geen molen meer aangege-
ven.

17. De oudste molen in het gebied rond Oudeschoot was wel deze, om-
dat hij al voor 1832 moet zijn gebouwd. Het was een spinnekop,
zoals de meeste molens in deze omgeving en hij verdween tussen
1904 en 1925.

18. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit een tjasker zijn geweest. We
vonden hem alleen maar op de topografische kaart van omstreeks
1904 aangegeven.

19. Voor deze molen geldt hetzelfde verhaal als voor de vorige. Beide
molens waren in 1925 al verdwenen.

MOLE NS OUD ESCHOOT -l
I
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20. Dit was de oude standplaats van het bekende Tiongermolentie, dat
nu dichter bii Mildam staat. In 1869 werd dit achtkantje voor
Joh. Bieruma Oosting gebouwd en het bemaalde circa 42 HA. land'
In 1904 kwam de molen in de handen van de familie Van Harinxma
thoe Sloóten door het huwelijk van Johanna Maria Bieruma Oosting.
In 1943 waaide de molen om, maar werd hersteld; een nieuwe aan-
slag volgde bii tle bevriiding (13/14 april 1945) toen demolen be-
schoten werd. Na de oorlog heeft de molen er nog een tijd ge-
staan, na enig herstel. De toestand werd allengs slechter, zodat
rond 19?5 nauweliiks nog van een molen kon worden gesproken.
Gelukkig werd de gehele molen herbouwd op een nieuwe plaats en
de nog altijd aanwezige fundamenten van de molen werden pas vo-
rig jaar opgeruimd.

Tot zover de gegevens uit kadasterpapieren en kaarten. De lezer zal
ze zelf wel kunnen koppelen aan de gegevens, die uit het genoemde
stuk van Popke Timmermans naar voren komen. Al met al ontstaat dan
een aardig overzicht van de vroegere molenrijkdom van Oudeschoot.
Niet genoemd is de korenmolen van het dorp, maar omdat daar veel
meer van te vertellen is en omdat die ook buiten het terrein van de
waterbeheersing valt, zullen we dat hopelijk op een andere keer nog
eens naar voren halen, drs. D.M. Bunskoeke

N.u eens niet een keer een oud stukje
in deze rubriek, maar een reeent stuk-
je dat voor velen niet bekend is.
In het boekje trDe àlderein fan Skoat
ferteltrr (36 blz. op A5 formaat) von-
den we een hoofdstuk over molens.
Het boekje is geschreven door de le-
den àIdereinsoos, ofwel de bejaar-
densoos, t'Aldskoat-Nijskoat- ft Hear-
renfean Stdtt (uitgave Heerenveen,
mei 1986 ) .

De leden hebben de jonge generaties
veel te vertellen over vroeger, &1-

dus voorzitster mevr. Ans Bouma-
Veenstra in het voorwoord.

Een van de bejaarden is de heer Jo-
hannes Sierdsma (geboren in 1903) ,

die een hoofdstuk schreef over de
molens, die bij zijn ouderlijk huis

stonden. Zijn vader was hier boer (Pieter Sierdsma) op de boerderij,
die eigendom was van de Julia Jan Wouterstichting in Oudesehoot.
Op zijn land stond een spinnekop die daarom rrSierdsmamoune" heette.
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Deze molen bemaalde ook land van Cornelis Rodermond, Ltrtzen
Brouwer, Wiebe Hoekstra en Lieuwe Winia.
Deze Lieuwe Winia was geen boer, maar bakker, Hij had een stukje land
voor zijn paard, dat hij gebruikte om zijn bakkerswaren uit te venten.
In die tijd kwam het meer voor om met paard en wagen op pad te gaan.

Johannes Sierdsma heeft in juli 1922 als 18-iarige jongen een fraaie pen-
tekening van deze spinnekop gemaakt.
Dit in opdracht van zijn leraar van de MTS (nu HTS) te Leeuwarden,
om iets te tekehen van eigen omgeving.
Zie het resultaat aan het begin van dit artikel.

Dan nu het verhaal van de heer Johannes Sierdsma.

MOLENS UNDER ALDSKOAT.

I is hast unfoorstelber dot der yn'e omkriten fon Aldskoot foorhinne
in tsientol molens stien howwe en dot der"hloeddedei omtrint neot mear
fon werom te finen is, Ek net yn "geskrift of tekening.
En dochs how ik se host ollegeor goed kend. Nioggen wettermolens en
ien nöt- en groonmole. Allinnich de lëste wie ol fuórt foordot ik be-
wust yn dizze wröld om my hinne seoch, Dy mole stie op it tön foor de
pleots tt Molenveld't oer.
Dizze pleots, dytt indertusken fernijd is, stiet der no noch en wol
oon de Marktweg tusken it his fon dokter Gol en de service:flotttOroniewoud,,.

Yn myn jeugd wie fon de mole ollinnich noch mor in houten pomp oer-
bleoun, dytt doe noch tsjinst die om it fee fon drinkwetter te foorsien.
De oare molens wienen ollegeorre wettermolens, poldermolens, en stien-
nen by de Tsjonger làns tusken de Von lngelenfeort en Mildoom. By de
Von lngelenfeort wei rekkene, oon 'e noordkont fon de Tsionger, stie
os eorste in mole op in polderke ochter de pleots, dytt doe bewenne
woord troch Tjeerd Wietsmo 0t Nijskoot. Dot wie in mooie seis- of ocht-
kontige mole, os it my net mist, en der siet reid op.
Dot wie, foor it eoch olteost de grutste fon.de wettermolens.
De twodde mole stie op in polderke ochter de pleots, doe bewenne troch
Jon Zwoogstro en noch krekt bewesten fon it spoor. De pleots stie doe
doliks bewesten fon it spoorstosion dot der doe noch wie, op it plok
dértt no yndustrygebouwen steone, De mole wie in donkerbrln of swort
torre spinnekop.
De tredde mole stie op in polderke ochter de pleots, doe bewenne troch
Soke Brouwer en doliks beosten it spoor. Neomde pleots stie, dértt no
it kontoor fon Nieuwe Weme is, De mole wie soartgelikens oon dy Ctnder
nlmer two beskreoun.
De fiirde mole stie ticht by de ölde Rykswei op in polderke en wie ek
wer in spinnekop. De iisboan fon Aldskoot foarmet noch in ïnderdiel
fon dot polderke. Dizze fjirde, mor ek tredde mole sloegen hor wetter
0t op in port fon de ölde Tsjonger, dytt doe noch mei in böge benoor-
den fon it Tsjongerkonool rln, tusken de brége yn de àlde Rykswei

knipseldoos
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Oudeschoot.
Spinnekop nr. 6, gelegen
oon de Tiong€t", werd t
I 91 3 gefotog rofeerd .

V . l, n. r. zien we:
F roncisco Mario von der
Werf, Everordus Johon
von der Werf? (alleen
hoofd zichtbaor) Ever-
ordus Johannes vln der
W erf.

en de spoorbrëge. Tusken dy two-potderkes yn wie in wyk dy't fan de

àiiai f riinger,hei de troch'Soke Èrouwer bewenne pleots r1n. Op dy
;ií *;;ri, y'n de winters fon doe, loch de ieugd at atdtskoot drok
,íd"n, oe Íy\ae mole stie op goed 200 meter beëosten fon de niie.Ryks-
*àí tàulàa'íi) en bernel4de it-gebiet tus-ken de dtde Rykswei en de wyk
ay,i dt de'Tslonger wei nei dé pteots rAn, doe bewenne troch- Pieter

s'ierdsmo, skeon-foor de Jutio woutersstichting oer.. Dizze mole, dytt
iiàx-oi-ií "booiersplok" fon de Aldskooter ieugd s-tie-,.sloech.syn wet'
't", 

"i 0t op in tyts stikie ölde Tsionger, dqt yn ferbining stie mei de

niie Tsionger,
lttintikdn iot fonsetssprekkend dot ferskiltende molens noch oon de dl-
aè rriorg", stienen,'omdot oonnommen wurde mei , dot olle molens 0l-
àé, i'iéinà os it niie Tsiongerkonool, dot eorst nei 1885, no krekt 100

jier lyn, to sftn kommen is.
De sechsde mole stie o-Àp"i t*o hhndert meter fierder en bemeolde it

óàoíàí íítí"n-ÈsineoÀd'e wyk en'tJ.en.tsieswyk't, i? *y!'dy't fon de

ï-sionger öf nei de pleots fón Jentsie Hospes, y-n Anneburen.rïn'
Oiru"Àorc, en dy ànder fiif neond hienen in fèste mttnder Harm

Jàíiro, i"íter vón der Honing. Se wennen yn it tontik.wyt.h0ske, dot
iei tëitneomde mole op ien híem stie, de wenning mooi 0nder de beom-

men, Horm Jelsmo wie ek beropsfisker'
Om 1926 hinne is to ferfonging fon de lnder fiif en seis neomde molens

í"À iii^itèr, ,,wimétor,,b"ouó op it ptok fon de lèstneomde.m.ole. Bei-
à" ,ótun, binne doe sloopt. De ïwo lotders binne doe troch in d1ker
neiii"àr-fàrbttn, dy,t Aiaer de wyk' trochrint dy't tusken de polders
ynleit.
'De sönde mole stie noch krekt yn Atdtskoot, ticht by Mildoom' riocht
fàor de Oronjehoeve oer. Dizzé mole die deselde foorm os dy neamd 0n-
'der ien, mor folle lytser en is olhiel to in ruine ferwurden. Dër is no,

;; ii8í,'ii [io, híindert meter fierder, no oon de Tsionger' gelokkich
Ín othiei nii mooltsie fon itseld-e tyPe,-foor y7 i.t plok kommen'

De ochtste'mote stie'oon de s0dko'nt fon de Tsionger, op it polderke

fin Jette Blom. Dizze mole stie, nei't ik mien wot westliker os de An-

der ien neomde mole. Dot polderke wie doe it iennichste hiir yn it
boezemgebiet besuden deT sionger.
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Ek dizze mole wie in spinnekop, krekt os de inder 2, 3, 4, 5 en 6
neomde molens.
To besl0t stie der noch in tsjosker reed: Dizze tsiosker wie wierskyn-
likens fon Sies Brouwer, Aldeskoot. (red. P.ï.) op in lyts polderke
bes0den de Tsionger. Dot polderke wie direkt bewesten it gemool fon
it wetterskip Mildoom-Aldskoot fon hioeddedei. lk bin fon betinken
dot dot in lyts gebiet is dot foor de konalisoosie fon de Tsjonger be-
noorden fon de ölde Tsionger lein hot, mor no besuden fon de nije
Tsionger leit. De lànreed dër, rint der noch omhinne. Mei de eorst-
neomde nötmole wienen dat der don tsien inder Aldskoot, dy't no
ollegeorre weiwurden binne.

Tot zover het verhaal van de heer Sierdsma over de molens van Oude-
en Nieuweschoot. Oudeschoot is in 1965 grotendeels bij Heerenveen ge-
voegd en herdoopt tot Heerenveen-Zuid.
Naar aanleiding van dit boekie heeft de heer Sipke Brandenburg kon-
takt gehad met de heer Sierdsma en later heb ik met de heer Branden-
burg ook kontakt gehad. Hij wist ons nog enkele waardevolle aanvul-
Iingen te verstrekken over de molens 5 en 6 (nummers volgens het ar-
tikel). De heer Brandenburg is de huidige poldersecretaris, wiens va-
der Rinke J. Brandenburg in 1923 poldersecretaris werd van de
nieuwe polder. Voorzitter werd Graaf C.L.A.J. van Limburg Stirum.
(overleden; maart r31) als regent van de Julia Jan Wouterstichting en
penningmeester werd Lutzen Brouwer. De |tSierdsm&mounett (5) is in
het najaar van 1922 vernield door een herfststorm. Dat was de aanlei-
ding om beide particuliere polders samen te voegen tot één. Deze pol-
der bestaat vandaag de dag nog steeds onder de naam: ttStichtings-
polderr', omdat de Julia Jan Wouterstichting het meeste land van deze
polder bezit. De andere molen (16) bemaalde de landerijen van Pieter
Sierdsma, Cornelis Rodermond en de erven wed. RoeI Brouwer. Deze
molen moest toen de sterk vergrote polder bemalen, een oppervlakte
van ongeveer 30 ha. In verband hidrmee is op 3 okt. 1923 besloten
tot het aanbrengen van een nieuwe roede in deze molen. Op 26 okt.
1923 werd dit besluit weer vernietigd en werd besloten tot het bouwen
van een (Amerikaanse-) windmotor, die de laatst-genoemde molen
moest vervangen. De betonfundering werd gemaakt door aannemer
Goitzen Brouwer uit Oranjewoud voor f. 300,-- à f. 400,--. De wind-
motor zelf werd geleverd door de bekende firma Bakker uit lJlst (Fr. )
voor f. 1.550,--. Door het bouwen van de windmotor leed het Friese
landschap weer een gevoelig verlies, omdat deze molen (6) werd ver-
kocht aan een sloper voor een f. 50,--, daar hii overbodig was gewor-
den. Dit werd besloten op de vergadering van 4 dec. 1924. De toenma-
lige molenaar, van nummer 6 (en 5), Hendrik van der Honing nam ont-
slag, omstreeks mei 19241L925. Omdat hij voor het bedienen van de
windmotor (naar verluidt) slechts f . 25,-- per jaar kon verdienen. De
familie Van der Honing bleef daar wonen tot en met 1930 en vertrok
toen naar Nijeholtwolde. Enkele jaren later, in 1932, is het molenaars-
huisje gesloopt. De windmotor kreeg als eerste molenaar Hendrick
Sierdsma (geboren 1907) een broer van Johannes Sierdsma.
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De windmotor die twee spinnekopmolens verving, is heden nog in ge-

bruik bii Sipke Brandenburg.
op de ochtergrond zien we Heerenveen-zuid.
(fot* P" Timmermons 1-5-1957)
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Een molenaarszoon uit Oudeschoot vertelt:

Molenaarszoon Kees (Cornelis) van der Honing (geb. 1916) kwam in
1921 met zijn ouders naar het molenaarshuisje aan de Tjonger.
Hij woonde eerst in Annaburen onder Oudeschoot. Hij was de iongste
zoon van Hendrik van der Honing (18?1-1949) en huwde in 1898 met
Jeltje Romkema (18?3-1941); zie de foto met zoon Kees uit ongeveer
1928. De andere kinderen waren het ouderlijk huis al uit; die dienden
al bij anderen; Kees was een nakomelingetje, er was elf jaar verschil.

Zijn vader was eerst boerenarbeider en werd hier molenaar op de bei-
de spinnekoppen 5 en 6. De heer Kees van der Honing weet ons nog
het één en ander te vertellen o.a. dat zijn vader f. 90,-- per iaar
verdiende en vrij-wonen had. Het molenaarsgezin kon niet alleen van
de wind leven. Hendrik van der Honing had er diverse baantjes bij.
Aan de achterkant van het huis was een schuur aangebouwd, waar hij
een paar koeien hield. Dit kwam bij (water- en koren)molenaars vaker
voor. Ook was Hendrik van der Honing mollenvanger; voor Bijke was
geen mol veilig. Op de foto zien we Kees en zijn hond bij de windmo-
tor (foto uit ongeveer 1928). Ook viste onze molenaar uit liefhebberij.
Dat niet alleen de molenaar graag viste, bewijst een fraaie foto (nr.
4861), die we in het Museum Willem van Haren (Heerenveen) vonden
met daarop de molen (6) en molenaarshuisje, waar eens de familie Van
der Honing kwam wonen.

De heer Kees van der Honing wist ons helaas niets te vertellen over
diverse wieksystemen, die in deze streek voorkwamen.
rrJe moet niet vergeten, dat ik 5 jaar oud was, toen we daar kwamen
wonen en 8 à 9 jaar oud was, toen de spinnekoppen (5 en 6) verdwe-
nenrr, aldus Van der Honing.
Toen Kees nog een kind was, wilde hij ook wel eens pootjebaden of
zwemmen in de Tjonger. Dat mocht wel , maar als klein kind kwam hij
aan de lijn. Dan kon zijn moeder hem altiid terug trekken. 'rZij is nooit
een waterheld geweestr?, zo vertelde Van der Honing. rrWaterleiding
had men hier in die tijd helemaal niet. Het water werd in watertonnen
opgevangen. Later kregen we een regenbakrr. Die regenbak is gemaakt
door Geert F. de Boer (een firma, die diverse betonprodukten maakte)
uit Wolvega. Dit gebeurde omstreeks 1924. Evenals de heer Sipke
Brandenburg was het de heer Kees van der Honing, die mij op de
hoogte stelde van een tragisch ongeval. rrDe Amerikaanse windmotor
werkte al een paar jaar. Wij woonden toen nog steeds in het oude mo-
Ienaarshuisje aan de Tjonger. Fokke Toering (14 jaar), geboren in
Binsfeld (Duitsland), een bakkersknechtje van bakker Jappie Boonstra,
kwam zaterdagsmiddags bij de familie brood bezorgen. Tragisch ge-
noeg is hij met zijn kleren in de snel ronddraaiende spil terecht geko-
men. De juiste toedracht is nooit boven water gekomen. Vermoedelijk
is het afdekdoek vij zijn rtböllekoer" afgewaaid en bij de windmotor ter-
recht gekomen. Toen hij die doek weer wilde pakken is hij waarschijn-
lijk door de sneldraaiende spil gegrepen. Het was zeer slecht weer op
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N ieuweschoot nr. I Oudeschoot nr. 4

oktober in Lg27 . Het was versehrikkeliik om aan te zien 'deze eerste
rk Weet het
mij .

nog a1s de dag van gisterentr , zo vertelde Van der

Na de strenge winter van Lg28l29 begon het eindelijk in maart te dooi-
en. De famille Van der Honing had gelukkig genoeg brandstof' Hen-
drik had een stuk turfland aan de iuidkant van de Tjonger, waar hij
zelf turf won; daartoe moest hii de Tionger oversteken (varende of
over het ijs). Toen hij rs morgens vroeg over het ijs een vracht turf
opgehaald-had met de-kruiwagen, voer diezelfde middag, omstreeks
3-uur, al een sktrtsje met een half zeil voorbij.
Toen zij mijn moeder tegen mijn vader:
t'Hendri, aó Uest fan'e moarn wol troch it iis sakje kint'rr

Ik laat het hierbij; ik heb getracht u iets te vertellen over twee spin-
nekoppen en een windmotor onder Oudeschoot.

Met dank aan een ieder, die mij de gegevens verstrekte en fotots (en

tekeningen) beschikbaar stelde en toestemming gaf voor het publiceren
ervan. In het bi1'zonder:

Dhr, Joh. Sierdsma, Heerenveen ?

Dhr. S . Brandenburg, Heerenveen-Zuid.
Dhr. C. van der Honing, Wolvega.
Mevr. A. Bourna-Veenstra, Heerenveen.
Museum Willen van Haren, Heerenveen.
Dhr. K.M. Woudstra, Heerenveen.

Heerenveen , voorjaar 198 7. Popke Timmerrnans.
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mevr. P.C. de Jong-Dijkstra

Eind-redaktie en lay-out:
Gerben D. Wijnja

Aan dit nummer werkten verder mee:

W.O. Bakker Gosse J. Minnema
A. Cramer F. Ralten
A.M. van Dop Popke Timmermans
A.S. de Jong Jan van der Vlies
T. Lubbers Gilbert lJsselmuiden

(G. Design)

Dru k:
Administratief Centrum Leeuwarden
Zonder vooraf gaande toestemming
van de redaktie is het niet toegestaan
artikelen en/of tekeningen en foto's
over te nemen.

Rod ak t ie-ad res:
Mcllon "Do Hersteller"
H or; orl ijk 132
8464 NZ St. Johannesga
(tcl 05137 1023)
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