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Lubbers ontving jaarprijs Molengiftenfonds voor Vernuft en
Volharding op jaarvergadering De Hollandsche Molen

Op zaterdag 3 maart j.l. hield De Hollandsche Molen haar algemene
vergadering in het zalencomplex Marcanti te Amsterdam Oud-West.
Tifdens de middagbijeenkomst sprak de voorzitter, de heer dr. ir.
R. van de Waal, zijn jaarrede uit. In zijn inleiding memoreerde hii
de grote schade die de zware storm van 25 ianuari j.l. aan ons
molenbezit heeft aangericht: de totale schade wordt geraamd op
anderhalf miljoen gulden. De heer De Waal liet weten dat de Ver-
eniging de minister van W.V.C. zal verzoeken extra middelen be-
schikbaar te stellen om de ontstane schade te herstellen: ItDoor
het nieuwe subsidieregiem liggen de restauratiesubsidies van Riiks-
wege voor de komende vijf jaar al vast en zal herstel van de storm-
schade in veel gevallen jaren op zich laten wachten of ten koste gaan
van het zo noodzakelijke onderhoud. Na de stormen 19?2 en 1973
stelde de toenmalige staatssecretaris Vonhoff eveneens extra Riiks-
middelen ter beschikking en deze maatregel verdient in 1990 navol-
ging. tt

De stormschade is trouwens op een moment gekomen dat het aantal
molens in Nederland iuist weer aan het toenemen is. Eind 1989 telde
ons land 984 wind- en 81 watermolens, een winst van maar liefst
acht molens ten opzichte van 1988.
Tegenover deze gunstige ontwikkeling, die met name te danken is
aan particulier initiatief ter plaatse, stelde de voorzitter de subsidie-
regeling en de -toekenning aan de kaak. Terwijl voor andere soorten
van monumenten wel een bevredigende subsidieregeling wordt ge-
troffen, krijgt een moleneigenaar nu en in de toekomst slechts
maximaal f. 2.000,-- per jaar van het Rijk, terwijl voor regelmatig
onderhoud jaarlijks totaal minstens f. 10.000,-- nodig is! Daarnaast
stelt de toekenning van de gelden veel moleneigenaren voor enorme
problemen. Dat hierbij vooral stichtingen met veel molens gedupeerd
worden, spreekt voor zich.
Wachten met restaureren tot de subsidies beschikbaar zijn, is immers
geen alternatief : het leidt namelijk alleen maar tot verder verval én
hogere kosten natuurlijk.
Het afgelopen iaar stond voor de vereniging bovenal in het teken
van de naderende pensionering van directeur De Koning die zich
per 1 januari 1990 na een dienstverband van ruim veertig jaar uit
zijn funktie heeft teruggetrokken. De heer A.J. de Koning is op-
gevolgd door de heer L.M. Endedijk die al sinds 1985 als stafmede-
werker op het bureau van de vereniging aktief is.
Vanwege zijn grote verdiensten voor.het molenbehoud in heel
Nederland en de Hollandsche Molen in het bijzonder werd de heer
De Koning benoemd tot erelid van de vereniging.
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Deze keer was voor de voorjaarsvergadering van het algemeen be-
stuur St. De Fryske Mole de plaats Koudum gekozen. Na die bijeen-
komst in café De Pauw konden de bestuursleden zich op de hoogte
stellen van de stand van zaken in en rond de rreigenrr spinnekof-
korenmolen De Vlijt, aan de rand van het dorp.
De voorzitter memoreerde in zijn openingswoord dat de St. De
Fryske Mole in haar twintigste levensiaar is. Daarin heeft ze de
zwaarste slag in haar bestaan moeten incasseren, het door brand
v_erloren gaan van haar windwatermolen De Non bij Ferwerd.
Het bezit aan molens bleef toch gelijk in aantal door de overname
van de Babuurstermolen van het waterschap it Marnelàn. Door de
goede zorgen van het waterschap en van molenaar Zijsling is de
molen, het molenaarshuis en het molenerf in een uitstekende staatvan onderhoud- Dat geeft gerede aanleiding tot een ernstig protest
ilqake de op 1 februàri j.l. van kracht geworden onderhoridssub-
sidieregeling voor molens en waarvan als enige instantie de water-
schappen zijn uitgesloten, terwiil daarbij juist een groeiende be-
langstelling voor het molenbehoud te constateren valt.

Jaarrekening
Een belangrijk punt in_de voorjaarsvergadering is de vaststelling
yan de iaarrekening. Het was penningmtester Íer Haar gelukt om
het iaar 1989 af te sluiten met een klein batig saldo, t. ZqA,--.Aan onderhoudssubsidies werd ontvangen enóok besteed f. 1z6.zgg,--De provincie gaf een rrhuishoudtt-subsi-die van f. 4.?50,--. Gemeen-ten en waterschappen gaven samen f. 10.604,-- aan subsidies. Aandonaties en giften werd f. 6.868,-- ontvangen. De bijdrage voor de
onderhoudsman was f. bg.b14,--.
De algemene kosten waren vorig iaar f. 9.595,--, de afschrijvingenf. 4.300,-- en voor -eigen brandassurantie-reservering werdf. 12.000,-- bestemd.

Afscheid Johan Cnossen
Afscheid werd genomen van de onderhoudsman Joh. Cnossen, diep_er l iuni in vaste dienst treedt op korenmolen De Hoop te Stiens.
Hij .is bijna vijf jaar bij De Fryske Mole in dienst g"*""'"t.-Johan
zette zich met veel verantwoordetijkheidsgevoel in -voor het onder-
houdswerk etc. Het bestuur betreurt zijn vertrek. Het liet ziindankwoorden vergezeld gaan van een afscheidsgeschenkie. Er wor-qen pogingen ondernomen in zijn opvolging te voorzien.

Het bestuur van de Stiehting Molengiftenfonds voor Vernuft en Vol-
harding kende ook dit iaar weer een viertal iaarprijzen toe en wel aan
iournalist J-Th. Balk uit Amsterdam, molenaar C. Verbiest te Tien-
hoven, Stichting Koren- en Oliemolen De Wachter te Zuidlaren en
ex-molenconsulent T. Lubbers uit Harlingen.
Jonkheer T.A.J. van Eijsinga prees de laatste om het vernuft en de
volharding waarmee hij jarenlang in zijn ambtelijke funktie bii de
Provinciale Waterstaat in Friesland bezig was met molenbehoud.
Na ziin pensionering, ca. 11 iaar geleden, is hij met dit werk op ge-
heel vrijwillige basis doorgegaan. Hij stelde een lijst van alle Friese
molens samen met daarin de staat van onderhoud. Het molenoverleg
op het provinciehuis, dat tweemaal per iaar wordt gehouden, dankt
zijn naam rrlijst-Lubbersrr aan dit initiatief van de heer Lubbers.
Een waardige onderscheiding derhalve.
De middag werd afgesloten met de traditionele restauratiecauserie aan
de hand van kleurendiats door de oud-directeur van de vereniging,
de heer A.J. de Koning.

Wij wensen met name de heren De Koning en Lubbers van harte profi-
ciat met de toegekende onderscheiding en jaarpriis.

NIEUWS VAN DE STICHTING

ttDo Frytke Mole"

Voorjaarsvergadering algemeen bestuur

Gerben D. Wijnja
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Molen De Vlijt
Bij het bezoek aan korenmolen De Vlijt was ook het bestuur van de
vereniging Dorpsbelang Koudum aanwezig. De molen heeft een bewo-
gen voorgeschiedenis. Hij is tenslotte op dezelfde plaats opgebouwd
waar tot in 1928 de verloten gegane spinnekop-korenmolen De Vliit
stond. Inclusief de verplaatsingskosten heeft tot nu toe de restau-
iatie f. L74.4t1,-- gekost. Het binnenwerk is nu nog maar gedeelte-
tijk klaar. De Fryske Mole streeft er naar de molen volop bedrijfs-
vaardig te krijgen.
Van Dorpsbelang-zijde werd naar voren gebracht dat de plaats van
de molen nu minder gelukkig gevonden wordt. Men had de molen
meer in het centrum van het dorp een plaats willen geven. Over de
plaats is destijds uitvoerig met het (vorig)bestuur van Dorpsbelang
en de gemeente overleg gepleegd en er zijn toen duidelijke afspraken
gemaakt. De historische plaats kreeg toen zonder meer de voorkeur.
Vooral met het oog op de windbelemmering was die plek het beste.
De wens van Dorpsbelang om het centrum van Koudum meer ttstatus?r
te geven is begrijpelijk, maar daarvoor is een werkende molen ten
enen male ongeschikt.

A. Bokma.-

Gezien de veelheid aan eopy willen we volstaan met u een overzicht
te geven van de bedragen die zijn uitgegeven voor uitgevoerd
onderhoud in 1989 aan de versehillende molens.

No.

3

8
11
L2
13
L4
15
16
L7
2L

Naam van de molen

De Hond
De Miedenmolen
Kleilànsmole
Grote Molen
De Phenix
De Non
Hogebeintumermolen
Vij fhuizen / Hoek sterm ole n
Volharding
B eintemapoldermolen

Onderhouds-
lasten 198I

6 .255 ,25
3.740,79
2.956 , g0

5.079,36
5. 0 t2 ,46
5. 5 24,05
4.974,59
6. 130 , 51
5.333,45
2.L93,48

22 Victor
28 Balkendsterpoldermolen
29 Genezareth Kloostermolen
32 Steenhuistermolen
33 Olifant
34 Slagdijkstermolen
35 De Kleine Molen
38 De Hoop
39 De Grote Molen
40 De Broekmolen

6. 005,89
3. 154,t2
5. 057 , gg
2. 366,69
5.467 ,--
2 .7 43 ,52
4.956 , 76
4 .7 2g ,37
5 .247 ,7 4
3.573,59

48 De Aehlumermolen
49 De Schalsumermolen
52 De Bullemolen
60 Ypeymotrne
64 Hoogland-Wirdum
65 Kramermolen
72 De Eendracht
7 3 Meerswal
7 8 Triolum
79 De Edensermolen

3. 0 32 ,25
4 .940 , 73
6.705,40
5. 004, 39
5.439,91
3.222 ,62
1.729,90
5 .'.l87 , 36

t

2 .962 ,50

84 De Pankoekstermolen
85 De Hiemertermolen
86 De Himmole
90 De Klaver
93 Heechhiem
94 De Modderige Bol
95 De Jansmole

5.304,90
4.835,72
4. 6 27 ,43

,
3.060,77
3.157,50
3. 157, g5

I

OVERZICHT MOLENS VAN ''FRYSKE MOLE'' IN 1989
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No. Naam van de molen

97 De Oegekloostermolen
103 De Vlijt Koudum
104 Geeuwpoldermolen

Onderhouds-
lasten 1989

3. 977 , 98
3. 193, 79
5.363,19

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders
1.19 De T jongermolen
128 De Vesuvius

Zwarte Haan

TOTAAL 43 MOLENS

5. 375 , 35
1.690,83
3. 339, 53

176. 299, 30

A. Cfamef 

-

De romp von de Achlumermolen kreeg een nieuw rietdek.
Nu de kap met stoort en gevlucht nog.
Foto: J. Brunsmonn.

Het ofbranden von de molen de ttNon" heeft nogol wot stof doen op-
wooien. Bii een dergelijke trogische gebeurtenis is dot ook wel be-
gri jpeliik. Een onderwerp wot door bii een rol speelt, is de verzeke-
ringskwestie. Doorover gaot dit ortikel.

Het draaien met molens is een mooie liefhebberij. Alleen het werken
met ambachtelijke werktuigen brengt wel risico's met zich mee.
In de tijd toen molens gebouwd werden speelde veiligheid een veel
minder grote rol dan tegenwoordig. Dat risico voor diegenen die er
mee werken, zowel beroeps- als vrijwillige molenaars, dat risico is
te verzekeren.
Aan de andere kant is het ook plezierig om molens te bezitten. Het
zijn ilstoere werkerst? die een schat aan cultuur-historische waarde
met zich meedragen. Alleen ze ziin kostbaar. Kostbaar in onderhoud
als wel in wederopbouw. Het bezit van een molen brengt daarom finan-
ciele risicots met zich mee. Echter dit is te verzekeren.

Het is in een ieders belang dat dit soort zaken goed geregeld zijn.
Van belang voor de vriiwillige molenaar, van belang voor de molen-
eigenaar maar niet in de laatste plaats voor de molen zelf . Want wan-
neer dit niet goed geregeld is, kan deze het kind van de rekening
worden. Het is dus zaak dat de andere partijen hun verantwoorde-
lijkheden kennen zodat het belang van de molen niet onder tafel
dreigt te geraken.

We ziin als Gild gelukkig een eind op de goede weg. Aspirantmolenaars
krijgen een gedegen opleiding. Voordat men de volle verantwoording
krijgt over een molen krijgt men een pittige opleiding, afgesloten met
een examen. Ook zijn alle leerlingen, gezellen en molenaars collectief
verzekerd voor een schadebedrag van 1 miljoen gulden per gebeurte-
nis. Ruim voldoende om een molen weer op te bouwen. Dit is maar
goed ook want een fout schuilt in een klein hoekie en falen is
menselijk.
Dit is wel een punt om even bij stil te staan, want hier lopen het
menselijke en het iuridische verkeer uit elkaar.
Immers, wanneer U in een museum koÍnt en U stoot per ongeluk een
kostbare Chinese vaas om ter waarde van f. 60.000,-- dan zal de

VERZEKERD MOLENBEHOUD
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conservator woedend zijn. Echter, er zal niemand zijn die kan zeggen:
rrDat zal mij nooit overkomen" en zal het U wellicht niet kwalijk nemen;
toch zullen ze de schade op U verhalen omdat U juridisch aan het
voorval schuld hebt. Ieder weldenkend mens heeft dan ook een WA-
verzekering die de aansprakelijkheid voor de schade overneemt.

Dit alles bij elkaar genomen leidt tot de volgende aanbevelingen:
- de (vrijwillig) molenaar dient een diploma van het Gild of een ander

vergelijkbaar diploma te bezitten.
- de (vrijwillig) molenaar dient verzekerd te zijn.
- het molenaarscontract mag geen aansprakelijkheid ten aanzien van

schade uitsluiten. (Dit is logisch omdat men er voor verzekerd is.)
- de moleneigenaar dient een opstal-verzekering af te sluiten.

Hopelijk heb ik hiermee een aanzet gegeven tot een discussie waarvan
de uitkomst van belang is voor het molenbehoud. Voor eventuele aan-
vullingen, opmerkingen of vragen hou ik mij van harte aanbevolen.

G jildert van der Velde.

De presentielijst is getekend door 53 leden.

0. Opening.
Voorzitter Coppens heet alle aanwezigen van harte welkom, met
name de ereleden mevrouw De Jong en de heer Van Tilburg, de
heren Bokma en Cramer van de Fryske Mole en de journalist van
de Leeuwarder Courant. Het is duidelijk dat deze vergadering op
allerlei manieren in het teken zal staan van de stormen in de afge-
lopen maanden.
Beroepsmolenaars moeten in perioden van storm noodgedwongen
zoeken naar de grenzen van wat mogeliik is. Vriiwilligers bliiven
daar zorgvuldig uit de buurt. Tegenover de schade die we betreu-
ren, staat de waardering die de vriiwillige molenaars mochten
oogsten voor het onheil dat kon worden voorkomen, soms onder
spectaculaire omstandigheden. De opleiding is bedoeld de kandi-
daat-molenaar op weg te helpen naar het dragen van verantwoorde-
lijkheid. Geen.enkel examen zal daarvoor een sluitende garantie
kunnen geven. Wij hebben te maken met een machtige compagnon
die soms onze vijand is. Jan Valk en De Non hebben pech gehad:
het is moeiliik te verteren, maar er is geen sprake van een per-
soonlijk verwijt. De Fryske Mole en de andere moleneigenaren
hebben onze leden een groot kapitaal toevertrouwd en er is geen
sprake van dat dat vertrouwen is beschaamd.
Het belang van het molenaarschap wordt vanavond nog eens onder-
streept door het feit dat we een achterstand in waardering van
trouwe molenactiviteiten zullen rechttrekken. Dat heeft nogal wat

1.

I

spitwerk vereist en daar gaat wel eens iets bij mis. We zijn en
blijven amateurbestuurders.
Mededelingen en ingekomen post.
Bericht van verhindering is binnengekomen van J. van Manen en
J . J. Kienstra.
Er is geen andere post binnengekomen gericht aan de ledenverga-
dering.
Vaststellin g verslagen.
- Over het rondgezonden jaarverslag 1989 heeft geen van de leden

een opmerking. De secretaris meldt zelf wel een foutje: de
basiscontributie/donatie bedraagt niet f. 25,--, maar f . 20,--.
Het verslag wordt zonder stemming vastgesteld.

- Het verslag van de najaarsvergadering 1989 behoeft geen rvijzi-
gingen; het wordt zonder stemming vastgesteld.

Verslag bestuursactiviteiten.
Na de najaarsvergadering heeft het bestuur enige tijd last gehad
van een winterstop. Een aantal geplande activiteiten ziin daardoor
opgeschoven. Met veel medewerking van de molenaars van De Rat
krijgen we 27 aprit de instructie-avond over touw. De hoogstnood-
zakeliike ledenwerving zullen we ophangen aan de landelijke molen-
dag, 12 mei. Zoals al eerder gezegd is veel tijd gaan zitten in de
statusverhoging van een flink aantal gezellen tot molenaar. Het
secretariaatsarchief is verdeeld in een intern gedeelte (ledenadmi-
nistratie, examens) in handen van de tweede secretaris Jelle Bouma.
De overige post wordt afgehandeld door de secretaris Jaap van
Driel.
Financieel verslag.
De penningmeester deelt een staat van baten en lasten uit over 1989
en de balans per 31 december 1989. De rekening wijkt aiet ver af
van de begroting; alleen de aankoop met korting van een flink aan-
tal boeken Van Haver tot Gort was onverwacht. Gjildert v.d. Velde
spoort de molenaars aan de kans op goede handel niet voorbij te
laten gaan. De rekening sluit met een negatief saldo van iets min-
der dan 300 gulden, maar dat is geen grote aanslag op het vermo6len.
- Verslag van de kascommissie.

De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Het kascom-
missielid Gremmé stelt de ledenvergadering voor de penning-
meester te dechargeren voor het gevoerde beleid. De vergade-
ring besluit daartoe zonder stemming. Het aftredende kascom-
missielid Adema kon de controle vergadering niet bijwonen en
stelt de vergadering voor zijn taak in 1990 te verrichten. De
vergadering gaat daarmee akkoord en de kascommissie blijft dus
bestaan uit Gremmé en Adema.

De vergadering verloopt razendsnel en omdat enig overleg in het
bestuur noodzakelijk is over de verkiezing besluit men tot een
korte pauze met een consumptie voor rekening van het bestuur.

2.

3.

4.

VOORJAARSVERGADERING G.F.M.
30 maart 1990 in caÍé Jager te Akkrum

NOTULEN
gehouden op
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Verkiezing bestuur.
De volgens rooster aftredende leden Van Driel en v.d. Velde zijn
herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten. Ze worden bij accla-
matie herkozen. Ter vervulling van de vacature door het aftreden
van Evert-Jan Hoen hebben zich drie mensen gemeld. Omdat Gert
Kleinstra namens het Gild Fryske Mounders lid is van de examen-
commissie is een lidmaatschap van het bestuur helaas onverenigbaar.
Het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik zichzelf aan te vullen
met een extra lid. Mevrouw Gremmé en Wouter Kolijn hebben zich
gemeld als belangstellenden. Omdat geen van de leden schriftelijke
stemming wenst ziin zij bij acclamatie benoemd. De voorzitter heet
hen welkom in het bestuur. Hii spreekt vervolgens namens het
bestuur zijn dank uit aan Evert-Jan Hoen, de jongste en de
duidelijkste.

Uitreiking van de getuigschriften aan de nieuwe molenaars.
Volgens de nieuwe regeling wordt iedere gezel die gedurende drie
iaar regelmatig actief is met molens automatisch molenaar. Vroeger
geschiedde dat op aanvraag van de belanghebbende. Vele belang-
rijke, maar bescheiden molenaars lieten dat achterwege. Het is
belangrijk de getuigschriften toch uit te reiken als bliik van waar-
dering voor elkaar. We kunnen nu 26 mensen het getuigschrift van
de status molenaar overhandigen. We mogen ons er op verheugen
dat de overgrote meerderheid vanavond gekomen is om het
getuigschrift in ontvangst te nemen.
Bovendien is er het getuigschrift gezel-molenaar voor M. Teernstra
en J. Tiedema die 14 dagen geleden slaagden.

Rondvraag.
-1- Rein Kok vraagtwat de bedoeling is van de lidmaatschapssticker.

(Op het variabele deel van de lidmaatschapskaart plakken.)
--- J. Brunsmann vraagt hoe dat moet bij de nieuwe leden die nog

nooit een lidmaatschapskaart hebben gekregen, laat staan het
fraaie plastic hoesie. (Dat heeft het bestuur over het hoofd
gezien. )

--- Mevrouw De Jong merkt op dat het maar slecht past bij mole-
naars dat ze hun handen niet meer gebruiken bij de produktie
van lidmaatschapskaarten. (De voorzitter kan daar in komen
en belooft beterschap.)

-2- P. Timmermans meldt dat de Hollandsche Molen gegevens ver-
zamelt over de stormschade. (De voorzitter stelt voor dat het
GFM de gegevens verzamelt en doorzendt; oproep in de Utskoat.)

-3- Jaap Beetsma vraagt om een exemplaar van de invultekening
voor Friese termen; hij gaat een molenaar bezoeken. Hij over-
handigt de voorzitter het origineel van de pentekening van de
gedeeltelijk gedekte Hempenser poldermolen (zie Utskoat 56,
pagina 52).

-4- Mevrouw Wiersma vraagt opheldering over de positie van het
GFM ten opzichte van Jan Valk, molenaar van de door de storm
door de vang gelopen en daarna verbrande molen De Non.

11

5.

6.

M. Teernstrq wordt gelukgewenst met het beholen von het getuigschrift
gezel-molenoor door J. Coppens.
ln het midden de eveneens gesloogde J. Tiedemo.

'l .

Ereleden van Tilburq en mevrouw De Jong tiidens de pouze met elkoarin gesprek.
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Ze wil een krachtig protest laten horen tegen de persoonlijke aan-
sprakelijkstelling.

Allereerst ruimt de voorzitter een misverstand uit de weg over het
Gild Fryske Mounders (belangenvereniging van molenaars) enerzijds
en de stichting De Fryske Mole, een (grote) moleneigenaar. Het GFM
staat uiteraard achter Jan VaIk, de FM poogt langs legale weg haar
molens in stand te houden. Formeel , en dus zeer kil , loopt die weg
via J. VaIk naar de verzekering. Dat was al spoedig na het ongeluk
duidelijk; de betrokkenen waren akkoord dat J. Valk niet als individu,
maar als quasi-anonieme verzekerde aansprakeliik zou worden gesteld.
Helaas ontstond via de pers de indruk dat Jan persoonlijk nalaaig was
geweest. Jan Valk heeft daarna elke verdere medewerking geweigerd.
Op 24 maart heeft in het bijzijn van J. Coppens (GFM) een intensief
maar verhelderend gesprek plaats gevonden tussen Jan Valk, ziin
vader, de voorzitter en de secretaris van De Fryske Mole. Dit ge-
sprek heeft als resultaat dat de eerder gestarte aansprakeliikheids-
procedure is gestopt.
Een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden is, dat Jan Valk
onder de nieuwe regeling vandaag te midden van een groot aantal
anderen het getuigschrift van de status molenaar in ontvangst zou
nemen. Hoewel hii daar zelf onder gegeven omstandigheden voorlopig
van af wil zien, is het bestuur van mening dat de twee zaken los van
elkaar moeten worden gezien. Het bestuur heeft hem schriftelijk laten
weten dat een blijk van waardering en vertrouwen niets hoeft te wor-
den ontkracht door een ongeluk waaraan andere molens ternauwer-
nood zijn ontsnapt. In dezelfde brief spreekt het bestuur van het
Gild Fryske Mounders de hoop uit dat Jan Valk weer spoedig een plek
zal ziin vinden als actief molenaar.
Coppens: Na een auto-ongeluk kun ie maar het beste zo snel mogelijk
weer aan het verkeer gaan deelnemen.
-- Gremmé vraagt naar de rol van het molenaarscontract in deze kwestie.

(Is op het moment van de vergadering nog niet duidelijk. )

Monumentenzorg neemt het initiatief tot een algemeen gesprek tussen
de drie belanghebbende partijen (eigenaren, molenaars, monumenten-
zorg) over de lessen die moeten worden getrokken uit het gebeurde,
inclusief de verzekering van de molens.

De technische aspecten van stormbeveiligingen komen later op de avond
aan de orde.

PAUZ E

Piet Paulusma houdt met een stem die klinkt als een storm een enthou-
siast verhaal met diars over het weer.
Een samenvatting van het overzicht van stormbeveiligingen door Jan
Coppens treft u elders in deze Utskoat aan.

Een omvon g ri ike i n hoolroce zorgde ervoor d of een
s totus mo lenoor ve rkreeg .

Er ontbreken nog 9 personen op de foto.

grote g roep de

li n ks : Weermon Piet Pou lusma
richt ziin diots toe.

boven : Molenv rienden B runsmonn
ttl en Douwe Schuurmons (r)

bekiiken in de pou ze mooie molen-
fotots .
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Het verslag van de voorjaarsvergadering treft u elders in deze
U tskoat aan .
Na de bestuursverkiezing is het bestuur als votgt samengesteld:

Uniawei 43 la,
G. v.d. Velde Orteliuskade 31/1, 1052 AE Amsterdam 020-168899

Brand De Non:
- De aansprakeliikstelling van Jan Valk is schriftelijk ingetrokken.

Daarover is een persbericht verstuurd. Het is geplaatst in de
Leeuwarder Courant.

- Twee commissies ingesteld op initiatief van Monumentenzorg:
- iuridisch economisch.

Opzet landelijke brandverzekering.
WBA-verzekering van eigenaars voor de vrijwilligers.
leden: Gjildert, Piet, ......

- technische analyse
leden: Lenstra, Valk, Coppens, Van Asperen (waterschap),...

Het bestuur verzoekt alle molenaars een beknopt verslag van de storm-
schade op 25lL en 2612 te zenden aan het bestuur. We zenden het door
naar De Hollandsche Molen voor een landelijk overzicht.

De heer Brunsmann heeft een zeis beschikbaar; alleen voor een
mounepölle. Hij heeft ook een aantal kruipaalringen .
Kleine weegwerktuigen besehikbaar voor meel , enzovoort.
Inlichtingen bii Jan Coppens.

Catologus Fries molenorchief.
Het is een goede zook ols olle kennis op het gebied von (Friese)
molens olgemeen toegonkeliik i s. Het bes tuur heeft de ind ruk
dot beholve in de ttofficiële" , ol don niet geÍnventariseerde,
orchieven bii veel privé-molen liefhebbers een ontzoowekkende
hoeveelheid döcumenten en niet-opgeschreven kennis bes chik-
boor ís.
Wat ontbreekt is een cotologus die de gegevens ontsluit voor
een bredere g roep molenv rien den .

We roepen de historici , heemkundigen en ondere belangstellen-
den op te loten weten wot ze vinden ven het voorstel te komen
tot een inventorisotiecommissie: wie ziin in Friesland op dit ter-
rein octief , welke orchieven ziin nog niet onderzocht 1 woor
brengen we zo'n catologus onder, €fr zovoort.

De campagne voor de werving van leerling-molenaars omvat een aan-
tal stappen:
0 - De rondzendbrief (24/4) over de startavond op 10 mei.

Persberichten; interview met Jan Coppens op Omrop Fryslàn.
1 - Nationale molendag 12 mei: 4.000 pamfletten uitdelen.

Plaatseliike publiciteit.
2 - Regionale kranten en advertentiebladen benaderen in de buurt

van de lesmolens.
HUISWERK voor de leermeesters. Opsturen naar het bestuur;
- adressen van die periodieken verzamelen;
- fotors, logo, folder, enz. over de lesmolen.
Het bestuur voegt daar een tekst bij over het GFM, met name
over de opleiding tot molenaar, en zendt dat aan de bladen.

o Als het goed is, zijn deze activiteiten al achter de rug als u dit leest.
Op de inleverdatum van de kopy is de nationale molendag al voorbij .
Helaas zat het weer erg tegen: weliswaar wind in de ochtend, maar
heel buiig en met regen. In de middag knapte het weer zo vet op dat
ook de wind verdween. Helemaal niet aantrekkelijk voor molenbezoek
dus.

J. Bouma
J. Coppens

F. Felkers
B. Gremmé

De Tsjotter 16,
It Noard 23,

N . Haismawei 32,
T. Geertswei 2L ,

8 501 RG Joure
8512 AB Broek

86 51 EG IJlst
9051 BC Stiens

05138-13902
05138-13242

05 155- 2555
05 109- 50 85

J. C . van Driel Celebesstr. 38 /a 9715JH Groningen 050-716L74
8915 DS Leeuwarden 05 8- 134031
8915 HJ Leeuwarden 058-151758

P.J.M. Hoogeveen Eegracht 33,
W. Kolijn

Maar er komen nog vele zaterdagen
naars kunnen inschrijven !

o Een volgende grote activiteit is de

waarop we adspirant-leerlingmole-

hobbybeurs in de Frieslandhal
(16-19 november).
HUISWERK: materiaal verzamelen, teksten schrijven, stand bouwen,
vrouwen en mannen in de stand, enzovoort.

o Andere ideeën, voor alle molens:
Dorps-/buurtvereniging een molenavond aanbieden
Jaarmarkten.
LTS/MTS benaderen.
Nieuws over de molen (wat dan ook! ) melden op kabelkranten en
plaatseliike radio.
Idem regionale (advertentie-) bladen.
Nieuwe doelgroepen: Fryske Gea, IVN, ...

o Het bestuur wil graag weten wat u allemaal gaat ondernemen. Dan
kan het die activiteiten ondersteunen en er misschien nog iets aan
toevoegen. Het aardige van dit soort acties is dat ze in het algemeen
niet veel directe kosten hebben, maar in voorkomende gevallen valt
er (VOORAF) wel wat met de penningmeester te regelen.

Deze avond is apart per brief aangekondigd met het adressenbestand
van de Utskoat. Ongeveer veertig mensen woonden de avond bij.
Velen bleken die ochtend om kwart over zeven het interview met Jan
Coppens te hebben gehoord op Omrop Fryslàn.
De voorzitter markeerde in zijn inleiding het doet voor de komende
vijf jaar: ten minste een verdubbeling van het aantal actieve molenaars.

OVERIGE MEDEDELINGEN l
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Omdat er ondertussen leerling-molenaars afvallen en oudgedienden
verhuizen , is een uitgebreide wervingscampagne noodzakeliik. Een
saÍnenvatting van de , gedeeltelijk al uitgevoerde, ideeën die ter
sprake kwamen vindt u elders bij de bestuursmededelingen. De
inventarisatie liet zien dat er flink wat leven in de molenarij zitt
De lesmolens De Hoop (Stiens en Holwerd) en De Rat (IJlst) hadden
tafels ingericht met interessant molenmateriaal.
Het tweede belangrijke gedeelte van de avond werd gevuld met twee
zeer gedetailleerde films uit 1966 over de evolutie van een gaaf blok
blauwe basaltsteen tot een 16der steen. Op de klank wordt in de
groeve een blok losgespleten op een natuurtijk grensvlak. Als de
steen af is , is het volume afgenomen tot minder dan een kwart van
het oorspronkelijke volume. In een dag of tien hakken twee mannen
de rest in grote en kleinere stukjes af met rake klappen en een
öngelooflijke trefzekerheid. Heel langzaaÍn wordt de toon van de
steen hoger naarmate hii zijn definitieve vorm krijgt.
Als de films ziin afgelopen geven de aanwezigen een spontaan
applaus. Het is duidelijk: de thuisblijvers hadden groot ongelijk.
De groeve is er nog steeds en er worden nu nog stenen uitgehakt
en behakt in Niedermendig bij de Laachersee (in de buurt van
Andernach aan de Rijn ) .
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De rrBabuurstermolentr gelegen nabij de weg Bolsward-Workum, is
een zeer bijzondere molen. Het is de enige molen in Friesland waar-
van het achtkant met leipannen is gedekt en de molenkap met zink.
Hierbij kan nog worden vermeld dat de originele vorsten reeds groten-
deels zijn vervangen door holle en scherpe vorsten. Het gebruik van
ijzeren spijkers bij het aanbrengen zal hiervan wel de voornaamste
oorzaak zijn geweest.
Voordat de molen in 1882 door molenmaker Gerben van Wieren uit
Janum werd gebouwd, was er nog heel wat te doen geweest.
De meeste boeren hadden indertiid hun eigen molentie, meestal spinne-
koppen, die ervoor zorgde dat het eigen land droog bleef.
Ook hier kwam schaalvergroting aan de orde. Het nieuwe polder-
bestuur, dat tot taak had deze bemaling te coördineren, moest van-
deze boeren de molentjes overnemen. Dat dit bii sommige boeren,
die juist een nieuw molentje hadden aangeschaft, wel eens tot moei-
lijkheden leidde, was te voorzien.
Ook was in die tijd de stoom in opkomst, en ook deze wijze van bema-
ling werd overwogen. Men was echter nog wat huiverig voor deze
nieuwe energievorm, en ook deskundig personeel op dit gebied was
nog schaars.
Uiteindelijk werd het dus een molen. Voor een bedrag van f. 8.750,--,
een in die tijd niet onaanzienlijke som, werd de bouw van de molen
aangenomen.
Na meer dan 100 jaar trouwe dienst, is de molen door andere bemalings-
systemen en ook vanwege de door de ruilverkaveling veroorzaakte lage
waterstand niet langer als bemalingswerktuig te handhaven.
Doordat de polderbesturen/waterschappen door de nieuwe subsidie-
regeling niet meer in aanmerking komen voor de z.g. onderhouds-
subsidies, en men de molen in ieder geval als monument wilde behou-
den werd kontakt opgenomen met De Fryske Mole. Deze besprekingen
hebben er toe geleid dat de overname zou kunnen plaats vinden.
Op woensdag I mei kwam een klein gezelschap w.o. bestuursleden
van het waterschap rrlt Marnelàntr en ttDe Fryske Moleil en burgemeester
Abma van Wirnseradiel op de molenpóle biieen. Voorzitter Pier Noord-
mans (Marnel6n) schetste in het kort wat er allemaal aan vooraf was
gegaan voordat de molen kon draaien. (zijn toespraak laten we hierna
volgen - red. )
Door de betaling van de symbolische som van 1 gulden door voorzitter
Bokma (Fryske Mole) was de overdracht een feit.
Vervolgens sprak de heer Bokma zijn vertrouwen uit over het voort-
bestaan van de molen, dit temeer, omdat de aktiviteiten van de huidige
molenaar Piet Zijsling hiertoe alle aanleiding geven.
Na een drankle en een hapje werd het gezelschap door molenaar Zijsling
rondgeleid langs zijn in het oude molenaarshuis ingerichte expositie,
welke men in het kort kan samenvatten als: Van terp tot afsluitdijk --,
en van Spinnekop tot (stoom)gemaal.
Voor gezelschappen en schoolklassen is de molen en de expositie ook
te bezichtigen.
Dit na afspraak met de molenaar P. Zijsling, G. Japicxlaan 19,
8701 DT Bolsward, tel.: 05157-6765.

De
De

molen staat met volle zei len oP
heer Bokma komt oonloPen met

bezoek te wochten.
een doos, woorin?7?

J. Brunsmann 

-

MOLENS VAN DE FRYSKE MOLE (deel 3)
De Babuurster molen kreeg nieuwe eigenaar

-l
I

__l



1918

In feit dèrrt wy as d.b. fan it wetterskip rrit Marnelàn't tige wiis mei
wéze kinne en graach dizze beskieden happening organisearje. Net
allinnich dat wy der dan moai wis fan binne dat de mole en it hfrs goed
yn stàn hàlden wurde sille ta sier fan de hiele omkrite, mar ek as
wurdearuing fan de minsken foar Írs dyrt lyk as wy no dogge, har
dwaande hàlden hawwe mei de soarch foar de wetterhóshàlding yn dit
stikje Fryske greide.
Want foardat it bishit yn 1881 fallen is om dizze mole te bouwen,
kinne wy sa wol fan tinken hawwe dat dër hiel wat oer öfpraten is.
Net allinnich wie benei f. 8.000,-- doe in hiel bidrag -hast 100x duraan-
mar ek doe lykas mei de oprjochting fan it Marnelàn, ferlearen in g-tal
lytsere molens har funksje en ynpleats wat mealjild te barren, moast
men doe fiks bètelie oan it nije wetterskip Exmorra.
Leau mar dat dër dreech oer praten is.
Nei de tiid is der noch wol ris dreech praten, doert nei ferrin fan tiid
der trnderhàld oan de mole barre moast en nije technyske mogelikheden
har oankundigen.
Dat men dochs de mole de jierren troch yn stàn hàlden hat en syn
funksje ta ein 1989 bBstean litten hat, bewiist hoern degelik stik wurk
at der yn 1882 levere is en de goede soarch fan de mirnders troch de
jierren hinne.
Dy degelikheid fan konstruksje fan de nije moderne gemalen moatte wy
no wol ris misse.
Minder dreech is der praten troch it kolleezie fan folmachten fan it
Marnelàn op 14 dec. 1989 om de mole foar f. 1,-- oer te dwaan oan de
stichting de Fryske Mole.
Men ftn dit sOnder mear in hiele goede saak, al moat yn lingte fan
jierren elk jier in jierlikse bydrage betelle wurde fan f. 1.000,-- foar
it tnderhdld.
It kolleezje ftn it algemien belang fan mole en htrs wol sa gr0t, dat it
dizze tasizzing graach die. In grutte rol hat miskien ek meispile dat
net allinnich mole en h0s tige niisgjirrich is mar ek de eksposysje dy't
Írs lëste m0nder dhr. Zysling troch de jierren hinne hjir ta stàn brocht
hat en dyrt bysunder nijsgjirrich is.
It foel Ís as wetterskip wol tige kàld opre lea dat it nei dizze positive
beslissing fan de folmachten, der in skriuwen kaam fan it Ministearje
dat mei yngong fan 5 febr. 1990 wetterskippen net mear yn oanmer-
king kornme foar subsydzje foar it frnderhd.ld fan àlde molens - dy't
oant no ta foar in draaiende mole altyd noch in f. 4.000,-- per jier
ynhàIdt.
In soere saak en nei És miening ynkonsekwint.
Oan de iene kant beweart men dat wetterskippen mear each hawwe
moatte foar algemiene belangen.
Oan de oare kant lit men de kosten fan in algemien belang opdraaie
foar in bepaalde kattegory, c.q. de yngelannen.
In minne aaak, ek hiir om, omdat de bereidheid om mear sokke, nei
És betinken moaie monuminten, yn stàn te hdlden yn de takomst lytser
wëze sil troch dizze nije a.m.v.b. regeling.

ï.

2.

De heer Noordmons vertelt zijn
verhool.
H et ochtkont is gedekt met tei-
ponnen. V on de ori ginele vorsten
ziin de meeste vervongen door
holle en scherpe vorsten.
Voorzitter Bokmo betoolt de
symbolische som von f. l,--.

3.
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Wy sitte op dit momint te tinken oan de moaie grutte mole by Koarn-
wert.
Dër sil binnenkoart ek in beslissing oer nommen wurde moatte.
Kinne wy dizze miskien ek yn gearwurking mei de stichting Fryske
Mole, r.v.k. en de gem. ll'trnseradiel behàlde, dan soe dit in moai
ding w ëze. Mar it ryk lit ris yn de kjeld stean en dat btriuwt in soere
saak.
Dér moat wy noch mar ris in dreech petear oer hawwe.
No binne wy lykwols hjir op Beabouruen en dit btiuwt hjir behàIden.
Ik bin der wis fan dat in soad minsken hjir noch ris sjen sille.
Ik wol dan no oergean om dízze mole en went offisjeel oer te dragen
oan de stifting.
Ik winskje de stifting alle sterkte ta om dízze mole draajend te
hàlden. JiÍn binne der s0nder mear ta yn steat en dërom bin ik bliid
dat wy dit dwaan kinne.

Pier Noordmans 

-

Evenals in voorgaande jaren, is ook nu weer een onderzoek ingesteld
naar de mate waarin de Friese windmolens in 1989 in bedrilf zijn ge-
weest. Alhoewel ook nu weer niet van alle molens de gevraagde gege-
vens zijn verstrekt geeft het geproduceerde overzicht toch wel een
beeld van de aktiviteiten van wat de molenaars met hun molens hebben
gedaan. Van de molens welke in overzichten I en II niet worden ge-
noemd, of waarbij geen uren zijn vermeld, ziin geen gegevens binnen-
gekomen. Dat kan betekenen dat er geen molenaar beschikbaar was,
die molens niet hebben gedraaid of dat gewoon is vergeten een op-
gave te verstrekken.
In staat I worden de industriemolens genoemd, n.l. de korenmolens
en de houtzaagmolens. Het totaal aantal draai-uren van deze 22 molens
was in 1989 5.661. In 1988 was dat van 20 molens 5.187 uren.
Een vooruitgang dus, zowel in aantallen draai-uren als in het aantal
deelnemende molens. Hierbij dient vermeld te worden dat een beperkt
aantal van deze molens een beroepsmatige molenaar heeft waar dan
ook regelmatig mee wordt gemalen. Hierdoor wordt het resultaat
gunstig beihvloed. Het gemiddeld aantal draai-uren per molen was
dit jaar 257 tegen 259 in 1988.
In staat II ziin 49 poldermolens opgenomen, zonder de tjaskers. Het
totaal aantal draàiuren is 4.002. In 1988 was dat 4.349. Een achter--
uitgang dus. Het gemiddeld per molen gedraaide aantal uren is daar-
mede ook gedaald zan 94,5 tot 82. Het aantal deelnemende molens
steeg echter van 46 naar 49.
Ten slotte nog wat spelen met de tot dusver bekende cijfers. In staat
III heb ik een overzicht samengesteld van de aantallen over de 8 jaren
van 1981 t/m 1989. De hierin opgenomen cijfers wiiken soms af van
reeds eerder gepubliceerde als een gevolg van nakomende gegevens.
Uit deze ciifers blijkt dat, na het eerste iaar waarin dit onderzoek
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:plaats vond, een vrij sterke daling van het aantal draai-uren te zien
gaf. Later herstelde zich dat zodat zowel het aantal deelnemende
molens, als het aantal draai-uren nu weer ongeveer op hetzelfde peil
liggen als in 1981 . Natuurlijk zouden we graag zien dat nog meer
molens gaan draaien en dat erop nog meer uren wentelende wieken
te zien zijn, maar het stemt toch ook tot voldoening dat het gebruik
van de molens tamelijk stabiel is.
Uit de ingezonden rapporten blijkt verder dat de moleneigenaren en
de molenaars veel aandacht aan het onderhoud van de hun toever-
trouwde werktuigen besteden. De rol welke de molenaar ook hierin
spelen is zeer belangrijk, veel klein onderhoud wordt door hun zelf
verricht. Zij houden onze Friese molens draaiende. Hulde daarvoor.

Th. Lubbers 

-
STAAT

Industrie molens

1 Terschelling
2 de Phenix Ameland
3 de Hond Peasens
4 de Hoop Holwerd
5 Metslawier
6 Eendracht Anjum

19 Zeldenrust Dokkum
20 de Hoop rr tr

23 de Zwaluw Birdaard
26 de Hoop Stiens
27 Vrouwbuurt
31 Munnikezijl
4L Windlust Burum
42 Sexbierum
67 de Hoop Suameer
83 Witmarsum

L02 de Rat IJIst
103 de Vlijt Koudum
107 de Wijert
113 Penningats molen
LL4 Heerenveen
1-15 het Lam Woudsend
116 de Jager tt rt

L20 Sloten
LzL Wolvega
L25 Noordwolde

draai-uren | | 1e8e
--.1

totaat I oo*erkingen
I

200 I

250 I

?1 
I

76 I

8?l
zss 

I

67 4l
181 I

8?1 I

7 84:l
I c""., opgave ontv
I

16 I

11e I

| ," restauratie
I Geen opgave ontv

253 I

41 I

25.,

i Geen opgave
I

122 I

110 I

130 I

40 
I

823 I

238 I

251 I

ontv
I

belast

185
0

2L
7

0

645
66

587
698

11
0

1,89
34

0

88
110

5

27
42

203
37

on-
belast

200
65
7t
55
80

299
29

115
284

86

5

119

64
7

25

34
0

L25
13

781
35

2L4

2L deelnemende molens 2.955 2.7 06 5.6url

Belast gedraaid 2.955 : 22 : t 134 uur gemiddeld per molen
Onbelast gedraaid 2.7A6 : 22 = t L23 uur rt t? tt

WINDMOLENS IN FRIESLAND
Draai u ren ove rzicht 1 989



22 zz

STAAT II
Poldermolens

Draaiuren

Opmerkingen 1989
on-

belast belast totaal
8 Miedenmolen Holwerd
I de Gans Ezumazijl

11 Kleilansmole Marrum
13 de Phenix tt

14 de Non Ferwerd
16 Hoekstermolen Hallum
L7 Volharding Jislum
18 Mearmin Dokkum
22 Victor Wanswerd
25 Kollumerpomp
28 B alken dsterpoldermolen
29 Gen. Kloostermolen
30 Tochmaland Kollum
32 Steenhuistermolen
33 Olifant Birdaard
38 de Hoop Roodkerk
39 Gr. Molen Broeksterwoude
40 Broekmolen tr rr tt

46 de M0nts Buitenpost
47 Arkens Franeker
49 Schalsumermolen
50 de Rentmeester
51 Marssumermolen
52 Bullemolen
53 Himriksmole
57 de Poelen Dronriip
58 Terpzieht Marssum
60 Yepeymole Rijperkerk
62 Fröskepöle Leeuwarden
66 Hempensermeermolen
70 v/d Meersmolen Winsum
7L I{uinsertnolen
72 Eendracht Kimswerd
73 Meerswal Lollum
75 Teetlum Tzum
76 Wieuwens Oosterlittens
77 de Ikkers Wartena
84 Pankoeken Witmarsum
85 Hiemertermolen
86 Himmole Sneek
90 de Klaver Bolsward

131
0

35
64

7

5

31
39
22
29

L23
4

36
50
59
10
18

3

63
70

6
6

68
85
40
36

2

0

79
L77
L28
167

0

113
0

60
6

94

0

2

66
3

10
2

0

8
3

0

0

I
L4
13
96
40

0
0

I
0

l4
L4

0

0

0

0

L2
57

0
7

134
138

40
0

36

109
3

6

131
2

101
67

L7
7

31
47
25
29

L23
13
50
63

155
50
18

3

72
70
20
20
68
85
40
36
14
57
79

184
262
305

40
113

36

169
I

100

Geen opgave

Geen opgave

Geen opgave

Vervolg Staat II
Poldermolens

Draai-uren
1 989

Opmerkingenbelast
on-
belas totaal

93 Heechhiem
96 Lonjé Bolsward
97 Oegekloostermole

100 Baburen Tjerkwerd
1-01 Polsloot Akkrum
104 Geeuwpoldermolen
105 Deelsmolen
108 Nijlannermolen
109 de Snip Workum
111 Sweaehmermole
LLT Skarmole
119 Mildam
L26 rt Z waantje
L32 de Hersteller

35
54

146
298

0

43
64
2L

0

72

0

16
0

0
0

25

0

49
10
95
I

363

51
54

146
298

25

43
113

31
95
72

363

Geen opgave

Geen opgave
illt

49 deelnemende molens 2.599 1. 403 4 .002 gem . 82 uren
per molen

STAAT III

Jaar

Industriemolens Poldermolens Ind. en poldermolens

aantal

molens

draai-
uren
totaal

draai-
uren

gem . per
molen

aantal

molens

draai-
uren
totaal

draai-
uren
gem . per

molen

aantal

molens

draai-uren

totaal gem. per
molen

1981
1 982
198 3

1 984
1 985
1 986
1 987
198 8

1 989

22
20

l_3

18
20
l7
20-
22

5. 432
4. 4L0
geen e
3. 393 I

3.242 ]

3.5e3 
]

3.856 
I

5.197 I

5.661 i

1 246
I zzt
fegevens
t 26LI rsoI raoI zzz
I zsgI zst

49
49

bekend
33
37
40
46
46
49

4.536
4.589

3. 326
3.195
3.627
3. 477
4.399
4.002

92
94

98
86
91
76
95
82

7L
69

46
45
60
64
66
7L

9.969
8.949

6.?55
6.437
7.220
7. 333
9. 536
9.663

140
130

t47
137
L20
115
L44
136
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* In het kader van het 60-1'arig jubileum van It Fryske Gea worden
over de gehele provincie tal van aktiviteiten georganiseerd. De
lezers van De Utskoat willen wij met name wijzen op de tentoonstel-
ling in het Frysk Lànbou Museum Exmorra die gaat over de droog-
legging van de Workumer, Pamegaaster en Makkumer meren. Het
gaat met na.me om de betekenis van de meren voor de drooglegging
in de jaren 1870-1880. De tentoonstelling duurt van 3 mei t/m 30
augustus en is te bezichtigen op maandag t/m zaterdag van 9 tot
17 uur en op zondag van 10 tot 17 uur.

* De tjasker van Elsloo en het zaagmolencomplex van Birdaard zijn
onlangs op de monumentenlijst gekomen.

* IIet ligt in de bedoeling nog dit iaar met het omvangrijke herstel
van de watermolen in de Lindevallei te beginnen. Ook hoopt men
in Hollum op Ameland met de wederopbouw van de korenmolen aldaar
te kunnen beginnen.

G. D.W. _

In de periode van april tot september. 1990 zal
de korenmolen Welgelegen in Heerenveen een
grote restauratie ondergaan. De wieken zijn
uit de molen getakeld en krijgen een grote
opknapbeurt. De kap is van de molen getakeld
en wordt voor een belangrijk deel vernieuwd.
De hele molen wordt opnieuw gerietdekt en
er zal een tweede koppel maalstenen worden
aangebracht. De hele restauratie zal veel
leuke momenten opleveren om te komen kijken
voor geihteresseerden. Op zaterdagmorgen
btijft de molen dan ook in die periode open
van 9.00 12. 30 uur. Na de restauratie zal
Heerenveens laatste molen er weer trots bij
staan .

Ter gelegenheid van dit gebeuren organiseert de Stiehting Molen
Welgelegen in samenwerking met de Fotoklub Heerenveen een
fotowedstrijd gedurende de periode april tot september 1990.
Het gaat daarbij om foto's van molens in twee kategorieën: fotors
van de molen Welgelegen zelf en fotors van andere molens in de
provincie Friesland. De fotots mogen in kleur zijn of in zwart-wit
(geen diats). Per deelnemer mogen maximaal vijf fotors worden
ingezonden. Op de fotors naam en adres vermelden. AIs u prijs
stelt op terug-ontvangen van de fotors dient porto te worden bij-
gesloterl .

Beoordeling van de fotors vindt plaats door een deskundige jury.
Als priizerl zijn fotoartikelen en kadobonnen beschikbaar.
Fotors kunnen worden ingezonden naar:
Fotoklub Heerenveen , Postbus 552, Heerenveen , o. v. v.
fotowedstrijd molen.

Fotors kunnen ook worden ingeleverd bij :

Fotohandel Wiersm a , Linde gracht 1 , Heerenveen .

De inzending kan tot 1 september 1990.

I O" fotofs zullen worden tentoongesteld ter gelegenheid van de her-o
. opening van de molen in de maand oktober.
. Dan zal ook de prijsuitreiking plaatsvinden.

! Voo" eventuele inlichtingen kan kontakt worden opgenomen met:
f Geurt van de Weg, tel .: 05660 1858.

]f,eAen van de fotoklub Heerenveen zijn van deelname uitgesloten.
lOoo" inzending gaan deelnemers akkoord met gestelde voórwaarden
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Onlangs was ik in de gelukkige omstandigheid om de administratie van
de firma Wouda te Meppel in te zien. Deze firma verhuurde reeds in
de vorige eeuw molenzeilen tot ver in de omgeving van het Drentse
stadje. Zelfs in de Friese hoofdstad werden zeilen uit i\tleppel gehuurd.
Het spreekt voor zichzelf dat dit bij zogenaamde huurmolens het meeste
voorkwam: de molenaars waren niet zo erg honkvast en hadden geen
eigen zeilen, terwijl de eigenaar van de molen die evenmin aanschafte.
Bii de vele interessante gegevens die de boeken van Wouda verschaf-
ten, bleken er ook enige te zijn met betrekking tot een onduidelijke
molensituatie rond de Leeuwarder Schrans.
Bekend is dat even terzijde daarvan sinds 1849 de koren- en pelmólen
rrDe Bazuinrt van molenaar Lolke Schotanus heeft gestaan.
De onderbouw, op de hoek van de Hollanderstraat en de Wassenbergh-
straat, verdween in 1981. Voor deze molen werden zeilen geleverd in
de iaren tussen 1903 en 1913, zodat de molen pas dat laatste iaar zal
zijn onttakeld. De vlucht van de molen bedroeg volgens opgave van
de zeilmakerij 80 voet, wat ongeveer 23* meter was. Naast deze molen
komt in de administratie nog een molen van L. Schotanus voor, ge-
naamd nDe Kroonr. Deze stond bij de Schrans (op de hoek van de
Hollanderdijk) en vanaf 1905 tot en met 1913 werden er zeilen gehuurd.
Ook hier wordt als vlucht 80 voet opgegeven. Beide molens draaiden
zoals gebruikelijk met twee witte en twee getaande zeilen.
Hoewel er vragen over blijven (waren beide molens wel evengroot,
wat was de functie van De Kroon, ete.) is het toch aardig om te ver-
nemen wie de molen bij de Schrans in eigendom had en tevens de
naam ervan te achterhalen. Opvallend is, dat er even daarvoor een
oliemolen met dezelfde naarn, gebouwd in 1822, ten oosten van de
stad bii Schilkampen heeft gestaan. Deze werd voor het laatst vermeld
gevonden in 1904, zodat aankoop en overplaatsing door Schotanus
niet uitgesloten is.

Dick Bunskoeke _

In nr. 56 plaatsten wij een oproep bij een oude foto over de overstro-
ming van 1910, afgelopen februari 80 iaar geleden. Voor het maart-
nummer hadden we daarop nog geen reactie gekregen, maar net na
het verschiinen van dat nummer deed de heer S. Andringa uit Heeren-
veen ons bijgaand tweetal uit ziin verzameling toekomen voor publi-
catie, waarvoor onze hartelijke dank. Jammer dat er niet meer reac-
ties ziin binnengekomen, want we hadden er graag een wat bredere
aandacht aan geschonken. Zelf ontbrak het ons echter aan tiid om
daar wat meer van te maken. Het is niet anders.
Andringa liet ons weten dat de twee kaarten deel uitmaken van een
grote serie, gemaakt in Wartena en omstreken.
Op de eerste foto: het gehele dorp is overstroomd, bakker, slager
en kruidenier brengen hun waar per schouw.
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De man in de schouw is de heer Corn. Jonker de anderen ziin mii
niet bekend. Links op de foto de zuivelfabriek.

Op de tweede foto; op deze foto het z.g. Tilmars molentje het stond
eéns aan de'fHealweisleatr maar is allang uit het landschap van
Wartena verdwenen. In de schouw (of is tt een tiotter)
Anne Tilma en Dooitsen Tilma.

MOLEN IN DE SCHRANS TE LEEUWAHDEN
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De situotie in 1828.
Boven De Witte Molen en onder de Groote Molen
(N.A.B. inv. nr. 677o)
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In het vorige nummer van De Utskoat, blz. 25-28, schreef ik over
molens van Bolsward en daEffi-[wam de achtkante ondertoren van
de spinnekop ten oosten van de stad ter sprake. Ik bracht die in
verband met een poldercontract uit 1794, omdat de molen die daarin
genoemd wordt in de buurt van de boerderij Groot Eekwerd moest
worden gezocht. Dit nu bleek een misvatting te zijn. Van verschil-
lende kanten werd ik erop attent gemaakt (waarvoor mijn hartelijke
dank!) dat het kaartje (blz. 25) niet klopte met de standplaats van
de huidige ondertoren. Het bleek dat de molen die in 1795 verrees
enkele honderden meters zuidelijker heeft gestaan dan de molen
van Groot Eekwerd. Deze laatste (of een voorganger?), de Witte
Molen genaamd en juist buiten de vroegere gemeente Bolsward
staande, bestond al in 1705 toen het Sint Anthony-Gasthuis te
Bolsward Groot Eekwerd aankocht; zie De Vrije Fries 47 (1966)
p.70t7L. De molen ten zuiden van de HaÏtilerdefraart, die in 1?95
werd opgericht, is naar alle waarschijnlijkheid een achtkant geweest,
daar in 1829 sprake was van ilde Groote Molentr (Nieuw Archief
Bolsward inv.nr. 67?a). In een streek waar spinnekoppen zeer veel
voorkomen zal een achtkant het meest in aanmerking komen voor een
dergelijke betiteling, temeer als men zich realiseert dat de nabij-
gelegen Witte Molen ook beslist geen kleine spinnekop was!
Naar ik hoop is e.e.a. zo rechtgezet.

mei 1990, DMB

De Witte Molen wos een spinnekop met een ochtkonti ge onderbouw en,
de noom zegt het ol , een witte kleur. ln vergeliiking met de omliggende
spinnekotrtpen wos de molen vrii fors uitgevallen. De bovenbouw von
de molen werd ofgebroken in 1949, moor schriiver dezes herinnert
zich de Witte Molen nog steeds ols een monument in londschop.

De geschiedenis van de watermolen is nauw verwant met de die van
de boerderij Groot Equard, gelegen aan een opvaart van de Hart-
werdervaart onder Bolsward. Het oudste document waarin sprake
is van de molen dateert uit 1705. Toen kocht het St. Anthonygast-
huis te Bolsward de boerderij van Petronella Equarda, huisvrouw
van Jacobus Boerboom. In het koopcontraet is reeds sprake van een
watermolen.

In 1873 huurde Simon Sjoerds Hoekstra (1842-1918), grootvader van
ondergetekende, de boerderij van het gasthuis en sindsdien woont
de familie Hoekstra op Groot Equard. Mijn vader Joh. S. Hoekstra
(1875-1961) woonde er ruim 70 jaar en was behalve boer ook
kroniekschrijver. In 1942 noteerde hij het volgende over de lrVitte
Molen:
"Dè-boerderii wordt bemolen door een eigen molen, een z'9. spinne-
kop, die behotve ons land ook nog ongeveer 50 pondemoot lond voor
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derden bemoolt. Het moolgeld hiervoor bedroeg eerst één gulden per
pondemoot moor is loter, met goedvinden der respectieve eigenoors
tot twee gulden verhoogd. ln normole tiiden heeft de molen het woter-
peit flink in de mocht, olleen bii obnormole regenvol en longdurige
windstilte gebeurt het soms, dot een poar loog gelegen percelen
tiideliik onderlopen. Ook de hoge stond von het boezemwoter kon
veel lekkage veroorzoken. Door de plaotsing von het stoomgemool bii
Tocoziil is hierin echter oonmerkeliik verbetering gekomen.
Een uitzondering hierop kwom echter voor in Jonuori 1939, toen, ten-
gevolge von deieer strenge winter met obnormale grote sneeuwvol
ín Deéember 1938, het peil von het boezemwoter tot 65cm. boven
het zomerpeit steeg. Verschi llende polders ziin toen tengevolge hier'
van ondergelopen. Bii deze hoge woterstond heeft het uitmolen,
wegens de sterke lekkoge, geen succes"-

Ondergetekende werd in 1925 geboren op Groot Equard en heeft na-
tuurlijk veel herinneringen aan de Witte Molen. Voor mij was het in
de eerste plaats een monument in het landschap waarin ik miin jeugd
doorbracht. Bii een stevige wind, in volle zeilen en met een dreigen-
de lucht erboven bleef de molen fascineren. Het is niet zo verwonder-
lijk dat menig schilder hierdoor geihspireerd raakte en de molen als
onderwerp voor een schilderii nam.
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De molen had een vlucht (Iengte van de roede) van ongeveer tien
meter en dat was vrij lang voor een spinnekop. Nam de wind toe dan
moesten we zwichten, dat wil zeggen dat de zeilen werden verminderd.
Het stil zetten was een secuur werk. Het gebeurde met twee vang-
touwen die buiten, bezijden de staart van de molen, waren bevestigd.
Bij te snel afremmen kon door oververhitting brand ontstaan, ik her-
inner me nog dat bij zeer sterke wind bij het remmen een schroeilucht
was te ruiken. We maakten geen gebruik van de vangstok met touw,
die je bij andere molens kon zien.

De hoge waterstand en voldoende wind werd errs nachts doorgemalen,
we losten elkaar dan af . Het was een koud karwei; als je in de molen
zat vetootzaakte het stromende water en de draaiende wieken nogal
wat tocht. Bovendien duurde een uur lang; met alleen kaarslicht of
een petroleumlampje kon je weinig doen, nog afgezien van de beperkte
ruimte. Je zat maar wat te zitten; de enige afwisseling was af en toe
een kleine wandeling in het donker rondom de molen om de kou te
verdriiven.

De toegangsdeur was aan de noordziide. Kwam de wind uit die rich-
ting, dan kon je vanwege de draaiende wieken bijna niet in de molen
komen. Het gevaar om letterlijk'een tik van de molenwiek op te lopen
was groot. Mijn broer Sjoerd heeft dit euvel later verholpen door een
luik aan de oostzijde te maken.

Toen in november 1944 de Duitsers een nachtelijke overval pleegden
op Groot Equard op zoek naar mensen uit het verzet en onderduikers,
heb ik mijn toevlucht gezocht in de Witte Molen. Voorzien van lies-
laarzen ging ik er in het donker heen. Daar aangekomen was voor-
zichtigheid geboden. Vanwege de hoge waterstand was de plank, die
toegang gaf tot het molenerf, met een touw vastgemaakt aan de palen
van de leuning. Voorzichtig ging ik op de driivende plank staan, die
door het gewicht een halve meter zakte voor hij op zijn normale plaats
lag. Eenmaal in de molen voelde ik mii veilig en kon ik de ochtend-
schemering afwachten om elders een veilig onderkomen te zoeken.

In de zomer van 1989 kwamen John en Beitske, beide kleinkind van
mijn oom Durk van der Meulen, uit Australië en de Verenigde Staten
naar Friesland op zoek naar plaatsen waar hun voorouders hadden
gewoond. Via Hieslum kwamen ze Íraat Bolsward en Groot Equard.
Mede door hun achternaam waren ze geihteresseerd in de molen.
Waarorn was die wit? Wij moesten het antwoord schuldig blijven. Later
kreeg ik van de heer G. Wijnja, eindredacteur van ItDe Utskoatrt de
volgende informatie:

ttln Hollond en Frieslond hodden sommige grote molens een nochtmool-
dersrond. Een witte rond rondom de molen von ! 50 cm. ln de ovond-
schemering en bii nocht kon men op ofstond de snelheid von de
(donkere) wieken tegen een witte ochtergrond (contrast) goed
c_ontroleren't, ')
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Het lijkt mij een zeer plausibele verklaring met een functionele
aehtergrond. De Witte Molen stond namelijk op een afstand van on-
geveer 700 meter van Groot Equard.

Het einde van de molen staat beschreven in de kronieken van mijn
vader. Een weemoedig stukie van een echte molenliefhebber:
ilDE OIJDE \IOLEN. hlie zol schotten hoe long zii er gestoon heeft, de
trouwe bondgenoot in de striid tegen het woter. Al leek die striid,
no zwore regenvol en tiideliike windstilte soms hopeloos, bii geschik-
te wind bleek zii ten volle voor haor took berekend. Don ging het
hord om hord totdot ol het overtollige woter wos opgeruimd. Telkens
en telkens weer hebben nieuwe geslochten haor bediend en ziin heen-
gegoon, terwiil de oude molen bleef doordroaien. Tenslotte is don
eindetiik ook hoor tiid gekomen, dinsdog 15 november 1949 drooide
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voor het eerst de schroef, oongedreven door een ruweoliemotor en
werd zii doormee von hoor tqok ontheven. Beholve 110 pondemaot
eigen lond bemoolde zii nog 62 pondemoot voor derden. Door combino-
tie zijn thons de plootsen D.T. Scheltingo en H.K. Brondsmo oon de
nieuwe polder toegevoegd, woordoor deze nu 350 pondemoot groot is.
Beholve finoncieel voordeliger, is toch de belongriikste verbetering
dot men thans in stoot is het teveel oon woter snel of te voeren. Uit
schoonheidsoogpunt is het verdwiinen von de molens een groot ver-
lies voor het londschop. Ten slotte "De tiid holdt giin skoft" en men
kon verbeteringen die ze brengt niet tegenhouden".

In 1949 kwam er dus een eind aan het bestaan van de Witte Molen...
De bovenbouw en de wieken werden verwijderd en alleen de onder-
bouw (zie foto De Utskoat nr. 57 blz. 26) bleef staan. llelaas was
er destiids geen initiatief om deze unieke molen te behouden.
Momenteel is de situatie alweer gewijzigd. In 1987 is door de ruilver-
kaveling een nieuwe grotere polder gevormd ríet een gemaal achter
de boerderij van Scheltinga aan de Kloostervaart. De onderbouw
met schroef van de Witte Molen wordt niet meer gebruikt.
Het omschot is door de ieugd al gedeelteliik gesloopt, zodat het er
op lijkt dat in de toekomst alleen het molenerf ons nog de plaats kan
wiizen waar eens de Witte Molen stond.
G . J. Hoekstra Leeuwarden

t) Noot van de redaktie:
De heren Witteman en Bicker Caarten wijdden aan het witsehilderen
bii molens in het Rijnland (i.v.ID. het nachtmalen) een artikel in
tt25 jaar Rijnlandse Molenstichting", het gedenkboek van de gelijk-
namige stichting.
AIs aanvulling kan nog opgemerkt worden dat de witte ondertoren
in dit geval het werken met de spinnekop in het nachtelijk duister
vergemakketiikte. I.v.m. reflectie van het maanlieht was er immers
meer te zien op het erf!
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In deze reeks onbekende molenfotors hebben inmiddeis al heel rvat
niet te traceren molens uit de collecties van onze lezers een plekje
gel(regen. Onlangs kregen we van de heer C.E. van der Horst uit
Scheemda een serie nieuwe onbekenden toegezonden rtaarvan we in
dit nummer een aantal opnemen. Bij dit bundeltje zat ook een kaart
die we in nr. 45 al eens plaatsten. De betreffende kaart was in 1923
afgestempeld in Den Haag. Op de achterzijde van Van der Horst ziin
exemplaar staat echter: I'Oosterzee, bij rt Tjeukemeer. Naam:
ItDe Zwarte Ganstt. Er is echter wel een vraagteken bij gezet.
Wellicht zijn er Iezers die ons verder kunnen helpen. De molen
achterop het vorige nummer is thuisgebracht. Er kwamen schriftelijke
reakties van D. Posthumus uit Huins en P. Timmermans uit Heeren-
veen. Het blijkt de korenmolen van Schuurmans in Akkrum te zijn.
In 1934 werd deze afgebroken. Elders in dit nummer wijdt Popke
Timmermans er een knipsel uit zijn knipseldoos aan. Op de onbeken-
den in dit nummer ontvangen we graag weer reakties.

G.D.W.
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Er is ons nog maar een beperkt aantal molens doorgegeven waarvan
we met zekerheid kunnen zeggen dat zii aan de Nationale Molendag
hebben meegewerkt. In een volgend nummer hopen we met een aan-
vulling te komen.
Stiens De Hoop
Sexbierum De Korenaar
Lekkum De Bullemolen (0 bezoekers)
Bolsward tjasker B loernkarnp
Tzum Fatum ( tevens off . geopend )
Witmarsum De Onderneming

Vegelinsoord Deelsmolen
Sint Johannesga De Hersteller

Utpl e l9is- -{qs r9s- e p- qs- B-qt- ? 
-a - s sr.

De laatste vergaderingen van de leermeesters bestonden grotendeels
uit het onderwerp: Hoe komt het GFM aan nieuwe leerlingen, daar deze
toch wel de basis van de vereniging vormen. Jaap van Driel kwam met
een ontwerpfolder voor nationale molendagi, om aan het publiek uit te
delen, en drukte een ieder op het hart om toch vooral de publiciteit
via de diverse media te zoeken, om ons aan een breed publiek te
presenteren
Op de Rat in IJlst werd aan dit verzoek gehoor gegeven en besloten
werd om op molendag 24 uur voor publiek de deuren te openen.
Maar dan: Is het wel verantwoord om 24 uur achtereen, zonder de
nodige rust, met de molen te werken? Nee dus.
Om risiko te voorkomen werd in ploegen gewerkt, met als hoofd een
molenaar.
De spits werd afgebeten door Reinald de Schiffart, met dhr. Nairta sr.
en Mathieu v.d. Bosch als hulp.
De molen verlicht met lampen en klokslag 24.00 uur draaide de molen.
De ploeg kreeg nog de nodige problemen met windstilte en voorbij-
komende onweersbuien (rs nachts niet te zien waar ze weg komen),
maar kon rs morgens zonder problemen worden afgelost door Simon
Jellema, met als hulp Geert Nauta, Piet Hoogeveen en later op de dag
Evert Jan Hoen, die rs avonds de verantwoording op zich nam.
's Middags helaas weinig wind, veel regen, gewoon slecht weer. Geen
verandering van weer, dus leek het erop dat de molen ook rs avonds
stil zou staan, ware het niet dat een bezoeker, de welbekende Jan
Hofstra, voorspelde dat met de koningsspil uit het werk, de molen
wel zou draaien. En inderdaad, wat niemand had verwacht, de molen
draaide.
In de loop van de dag was de hele bemanning inklusief de spitafbijters
weer kompleet, en kon er tot 24.00 uur dan wel niet gezaagd maar
toch gedraaid worden.
Al met al: Een hele ervaring dat nacht draaien, belangstellend publiek

I\takkinga - De Weyert
Joure Penningats Molen
( 208 bezoekers )
Heerenveen Welgelegen
l{oudsend tt Lam
l{oudsend De Jager
lf olvega Windlust
Noordwolde Windlust
Tietjerk De Himriksmole
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(t 250 mensen, waarvan enkele zelfs met cognac voor de molenaars)
veel hulp va'l kollega rnolenaars en de nodige publiciteit.'
Volgend jaar hetzelfde recept, en wie weet vindt het navolging bij
andere molens.

Simon Jellema 

-

DE T. I .M.. S. OP SPI N NEKOP_EXCURSI E DOOR FRI ESLAND

Op zaterdag 28 april bezocht een aantal leden van ttThe International
Molinological Society" onze provincie. Het doel van dit bezoek was het
bezichtigen van een aantal spinnekoppen, een molentype dat behalve
in musea alleen in Friesland nog voorkomt. Nadat Jan Hofstra in
Uitwellingerga enige uitleg over deze molens had gegeven, vertrok
het gezelschap per boot naar de "Geeuwpoldermoler'. Nadien werden
De rroegekloostermole?r te Hartwerd, de "Hiemertermole" te Hemert,
De rrFatum" bij Tzum en de spinnekop te Wieuwens bij Oosterlittens
bezocht. Deze naamloze spinnekop heeft van ziin molenaar
L. Kloosterman nu een naam gekregen n.l. trAlde Swartett.
Toen de bezoekers bij deze laatste molen aankwamen, hadden zij de
keus, of de kortste weg over een vrij snralle plank, of een eind om-
lopen.
Deze kortste weg werd door de meesten verkozen, terrvijl ook een aan-
tal het risico van een nat pak liever niet nam en dan maar een eindje
verder liep.
Op de molepöle aangekomen werd het gezelschap verzocht hun naam
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in het gastenboek te plaatsen. Hierna werd hun een folder aangebo-
den. In deze folder vertelt de molen een stukie geschiedenis over
zichzelf. Daarnaast kregen de gasten nog een constructie-tekening
van een spinnekop en een folder van de gemeente Littenseradiel aan-
geboden.
Uiteraard werd dit door de bezoekers zeer op prijs gesteld.

Uit het gastenboek is gp te maken, dat de bezoekers uit het hele land
en zelfs uit Frankrijk waren gekomen, o.a. uit: Aix en Provence
(Frankriik) Boxmeer-Cuyk-Den Haag-Deventer-Dordrecht-Emmen-
Gronin gen-Haren ( Gr ) - Harkstede-Koudekerke-Leidschendam-
Maartensdiik-Moerkappele-Raalte- Ri jswijk-Roosendaal- Rotterdam -
Ridderkerk- Sprang Capelle-Scheemda-Schoonhoven-Valkenswaard-
Veldhoven-Voorburg-Woensdrecht-Zevenaar en Zwolle.

J. Brunsmann

Een ieder die vanaf Leeuwarden Stiens nadert ziet al van verre de
trotse korenmolen trDe Hoop?r, meestal zwaaiend met zijn wieken.
Dichterbij gekomen ontwaart men in een stukje land de herstelde
Binnemars Molen.
Douwe Schuurmans, een fanatieke molenstriider van de oudere garde
en woonachtig te Stiens, heeft in zijn aantekeningenplakboek over
deze laatste molen gegevens over een vorige restauratie. Die vond
plaats in de zestiger jaren en het is aardig te lezen hoe er toen in
de pers geschreven werd over bestemmingsplannen rond de molen
en de daarbij behorende funktie voor de molen:
r?Het rrMonnik achtkant-watermolentjefl staat weer in de oude glorie
aan de vaart nabij de voormalige zuivelfabriek te Stiens. Dit molentje,
gebouwd in 1913 door de landbouwer Folkert Binnema te Stiens voor
de bemaling van 35 pdm. land nabij zijn boerderij , kon de wieken tot
1955 draaiende houden, maar takelde daarna zo vlug af, dat rt land-
schap erdoor ontsierd werd. Zowel de molen als de grond waar hij op
gebouwd werd, kon door de gemeente Leeuwarderadeel voor een sym-
bolische som van ieder één gulden worden aangekocht, doch de restau-
ratie zou een bedrag van f. 7.000,-- vergen. Omdat zowel het Rijk,
de Provincie, als de vereniging I'De Hollandsche Molen'r en de ANWB
in de kosten zouden bijdragen, werd opdracht tot restauratie gegeven
aan de molenmaker A. de Roos te Leeuwarden, die er met rietdekker
Hoekstra van Oenkerk een keurig geheel van wist te maken. Het
molentje heeft niet alleen toeristische waarde (het staat bezijden de
route Leeuwarden-Ameland), maar bevindt zich tevens aan de rand
van het nieuwe plan-Zuid, waar ruimte is voor meer dan 500 woningen
en het geplande recreatie-park. rr

Oneerbiedig gezegd: de molen werd gedegradeerd tot tuinmolen, iets
waar de biotoopwachter en molenliefhebber van deze tijd niet aan moet
denken! Het is dan ook maar'een geluk dat men bij de laatste restau-
ratie voor verplaatsing heeft gekozen, hoewel ook daar de windtoevoer
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niet optimaal is. Het tuinmolenidee is echter weg en bovendien heeft
de molen weer een funktie die bij hem past.
Wat dat betreft is er veel gewonnen, al hadden velen graag gezien
dat het rrBinnemars molen" was gebleven, dus met zijn bijzondere
staartconstructie en met de voorheen ook aanwezige houten bovenas.
Er is in een kwart eeuw heel wat veranderd wanneer het gaat om molen-
herstel. Dat de balans daarbij doorslaat naar de positieve kant, dat
zal niemand kunnen ontkennen. Laten we hopen dat het molenduo van
Stiens nog heel lang de wieken langs de hemel zal laten zwaaien.

MOLENS BIJ STORM.

In de vorige Utskoat werd al uitvoerig ingegaan op de eventueel te
nemen maatregelen bij te verwachten zware storm voor onze molens.
Voorzitter J. Coppens liet op de vergadering van het Gild te Akkrum
hierover ook nog eens zijn gedachten gaan. Dit naar zijn eigen woor-
den, zonder zich op te werpen als deskundige. Omdat het nàgal laat
was geworden, was er op deze vergadering niet veel tijd meer over
om hierover van gedaehten te wisselen. Uiteraard denk je achteraf
nog wel eens na hierover. Dit temeer, omdat wat Friesland betreftr?De Nonrr is verbrand en ?rWindlustil te Wolvega op het nippertje is
behouden.
In de vorige Utskoat deed ik de suggestie, om naast de roedeket-
tingen nog enige (een) zware touw(en) om de roede te slaan en deze
aan de stellingliggers of schoren of kruipalen vast te zetten. Touw
is m.i. hiervoor zeer geschikt, omdat het enigszins elastisch is en
hierdoor beter de schokken kan opvangen. Dit laatste geldt in nog
sterkere mate voor kunststof touw.
Naast deze maatregel deed voorzitter Coppens nog de suggestie om
de vang te kneppelen, waardoor de vang nog meer remmend vermo-
gen zal krijgen.
Hoewel ook geen deskundige, ben ik dit laatste niet helemaal met hem
eens. Gedurende de laatste tiid heb ik het gevlucht van ItDe Onder
nemingrr te Witmarsum eens bezien wanneer de molen stilstaat,
(op de vang).
ALs er een behoorlijke bries is, staat het gevlucht (fokken/['auël) al
behoorlijk te schudden. Deze krachten worden via askop enz. uiteinde-
lijk overgebracht op de vang. Bij zware storm zullen deze krachten
een veelvoud zijn van wat normaal is. Door nu de vang te kneppelen,
zullen deze wringende krachten worden overgebracht naar die plaat-
sen waar ze het minst wenselijk ziin, en tevens tot gevolg hebben,
dat de as uit het halslager wordt gelicht.
In alle bescheidenheid, ben ik dan ook van mening, dat de beste be-
veiliging alleen aan de toppen van de roeden moet worden aangebracht.

Overigens liikt het niet onverstandig, om vooral bii de grotere molens
met fokwieken deze te voorzien van uitneembare eindborden.
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Dit systeem is ook bij 'rDe Onderneming?r te Witmarsum toegepast,
en betekent bij zware storm wel een stukje extra veiligheid.

TZUM - De restauratie van de spinnekop I'Fatumrt nabij Tzum is in-
middels afgerond. Na nog een aantal afstelwerkzaamheden en repa-
raties aan het onderhuis, nrerden op 12 maart de (nieuwe) zeilen
voorgelegd en kwam het eerste water uit de uitschoot. Al gauw bleek
dat de wateraanvoer naar de molen niet goed funktioneert,
Na ongeveer 10 minuten draaien was de sloot zowat leeg. Wel kwam
er uit de beide duikers nog enig water,'maar deze schiinen geduren-
de de lange tijd dat de molen heeft stilgestaan dichtgeslipt te zijn.
Hier zal dus nog iets aan gedaan moeten worden.
Door de heer M. Teernstra is na afloop van de restauratiewerkzaam-
heden de molepóle geëgaliseerd. Dit was ook nog een behoorlijke klus.

BOLSWARD - Begin maart was ik in de omgeving van Bolsward. In
de verte kon ik zien dat bij de spinnekop rrDe Klaver" de zeilen wer-
den voorgelegd, dus maar even kiiken. Molenaar Teernstra liet de
molen even diaaien. Op de molepöie lag een behoorlijke hoop losse
grond, een soort grote molshoop.
Het vrij grote gat bij deze hoop wekte de indruk dat het hier om een
muskusrat ging. ttDe Klaver'r heeft naast de bemalingsfunktie ook nog
een rondmaal-circuit. Door de schuif in de damwand te sluiten en de
kraan bij de boezem open te zetten, kwam het water in het circuit wel
zotn 50 c/m. hoger te staan. Toen nog een flink aantal emmers water
in de door de rat gegraven gang gegooid, maar hii kwam niet te voor-
schijn. Op zaterdag 17 maart had Jaap Tiedema meer succes. Toen
hij met de molen draaide kwam de muskusrat wel te voorschiin. Een
klap met de hekkel betekende het einde voor de rat.

HARLI NGEN - Bij graafwerkzaamheden in de tuin van een oud pand
aan de Noorderhaven stuitte men op een oude welput. Deze put was
afgedekt met een oude molensteen. Deze (blauwe) steen was voorzien
van een links scherpsel. Afmetingen: 0 94 clm. dikte: 10 c/m.
0 gat 40 c/m. (zal vergroot zijn voor het doorlaten van een emmer).
Naast dit gat was er nog een kleiner gat: vermoedeliik heeft er
vroeger een pomp op de put gestaan.

SEXBIERUM - Naar ik van eigenaar Sibe Palma heb vernomen, is de
subsidie voor de restauratie van trDe Korenaarrt afgerond. Er is een
stichting gevormd die naast de eigenaar mede verantwoordeliikheid
voor deze molen zal dragen. De voorzitter van deze stichting is
tevens voorzitter van Dorpsbelang.
In afwachting van de restauratie (Westra Franeker) staat de molen
met kale roeden.

ACHLUM - De molenstomp nabii Achlum heeft inmiddels een nieuw
rietdek gekregen. In afwijking van het gebruikeliike, is het riet
niet met touw, maar met draad gebonden. Dit in ieder geval voor
wat het onderste gedeelte betreft.

G . D.W.

MET MOLENVHIEND BRUNSMANN OP PAD itïvralElrlJ ErÍt\rlïÈlylr{tItï \rr Í,{L, 
I- - ..- |
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WITMARSUM - Op zaterdag 1? maart slaagden op rDe Ondernemingtr
voor het examen gezel-molenaar de heren M. Teernstra (BolswardJ
en J. Tiedema (Sexbierum).
Het examen werd afgenomen door de heren IJzerman en posthumus.
Vanaf deze plaats nog onze felicitatie aan de beide geslaagden en
uiteraard ook aan leermeester L. Sierkstra.
rs Middags werd er op "De Ondernemingtt getrakteerd op koffie met
gebak.

Door Jan Hofstra is een begin gemaakt met het aanbrengen van de
installatie voor het sturen der remkleppen. Op 24 februari werd met
vereende krachten de zwichtstang met spin in de as geschoven.
In plaats van de gebruikelijke zwichtketting enz. experimenteert hij
met een door hemzelf bedachte methode. Achter op de zwichtstang is
een dubbel kogellager bevestigd dat via een samenstel van fiets-
trappers en strippen draaibaar aan het achterkeuvelens is bevestigd.
Aan beide ziiden van het kogellager is een dunne staaldraad be-
vestigd, die via enige rollen weer is vastgemaakt aan een stalen strip.
Aan deze strip zijn weer vier zware schroefveren bevestigd, die mef
een zelfremmend liertje, dat achter op de staart is aangebracht,
kunnen worden Bespannen.
Deze installatie vervangt dus de zwichtketting met gewiehten enz.
Aan de voorkant worden via spin, hefbomen en stangen met regula-
teurgewichten de klippen gestuurd.

J. Brunsmann

BIJ DE FOTOIS:
'l . De instollatie zit ochter op de

zwichtstang von ttDe Onderne-
mi n g " en moet zwichtketti ng ,
d ov it en gew ichten ve rvongen .

2. "De Korenoortt met kole roeden.
3. De molensteen die gevonden

werd op een welput in
H orli n gen .
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doo" C.A-, D.t6Ut

oleafiteiltuu,r
Moleneatalogi.
In 1989 liet molenverzamelaar P. Grund een catalogus het licht zien
waarin hij een overzicht geeft van alle door hem gefotografeerde
molenrompen en -restanten in heel Nederland, hetgeen neerkomt op
maar liefst 498 stuks. Naast de plaatsnaam worden, naarn van de
eigenaar, jaartallen van bouw en onttakeling of gedeelteliike sloop,
type, voormalige funktie, de aard van het restant, de datum van
de foto-opname en eventuele bijzonderheden weergegeven.
U moet in deze catalogus geen fotors verwachten, maar de genoemde
nummers zijn wel op zwart-wit-foto bii de heer Grund na te bestellen.
Deze rompencatalogus bevat 30 bladziiden in omslag (formaat A-4).
De ? gefotocopieerde fotors in de catalogus komen niet echt tot hun
reeht, maar dat doet aan de opzet van deze in eigen beheer uitge-
geven catalogus niets af.
Bestelling kan gesehieden door overmaking van f. 11,50 op giro
4671090 t.n.v. P. Grund, Postjesweg 3?-III , 105? DV Amsterdam
o.v.v. het gewenste.
Een andere catalogus verscheen onlangs, Hierin zijn alle Limburgse
molens (65 stuks) opgenomen. U moet opnieuw geen fotors aantreffen,
maar slechts de vermelding van plaatsnaam, molennaam en een kolom
bijzonderheden die betrekking hebben op een windmolen of romp,
een gebouw met binnenin het molenwerk of een watermolen met rad.
De bedoeling van deze uitgave is molenverzamelaars in de gelegen-
heid te stellen hun verzameling aan te vullen met Limburgse molens.
Een bestellijst is dan ook bijgevoegd. De catalogus bevat incl. de
bestellijst 6 paginats in omslag en kan besteld worden door overma-
king van f. 5,25 op giro 2150134 t.n.v. T. Linssen, Heide 31,
6093 PA Heythuysen o.v.v. het gewenste.
Voor molenverzamelaars lijkt ons de aanschaf van beide catalogi een
goede zaak. De rompencatalogus heeft voor de historici natuurliik
veel extra waarde. Vaak zijn het immers ook de rompen die in de
provinciale molenboeken stiefmoederlijk worden bedeeld of zelfs
geheel worden ?rvergetenr?.

Over de provincie Limburg willen we tenslotte nog kwijt dat het
wachten op de provinciale moleninventarisatie wel erg lang op zich
laat wachten. Deze fraaie provincie is de enige die nog met een molen-
boek op de markt moet komen.

Erg benieuwd zijn we trouwens ook naar de nieuwste molenboeken
van de molenpublieisten Balk en Bicker Caarten. Zodra we er
meer van weten zullen we U dat in een boekbespreking meedelen.
Het konden wel eens geschikte uitgaven worden voor het beroem-
de wensentijst je in decernber.. Daaraan kan de monografie over
de korenmolen van Makkinga in de Monument van de Maand-reeks
natuurtijk nog worden toegevoegd.
Bovendien verwachten we in dit jaar nog de publieatie van de
molengedichtenbundel over Friese molens.
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W! it do frnysoíf,oos
lfte ïmmermalts -àoor

nr. 20

We zoeken nu niet weer rrSparjebird" op, maar toch eerst een hele
kleine aanvulling hierop. Er stond geen poldernummer bii vermeld
op pag. 43 op de veertiende of vijftiende regel. Daar moest n.l.
staan: ... den polder nr. 9 op den Tjonger....
Maar nu verder met het nieuwe knipselartikel.
We gaan deze keer naar een bekende ontmoetingsplaats van onze
ilGildtr mensen, t.w. Akkrum.
In Akkrum stond eens een oliemolen en een korenmolen die toevallig
dezelfde naam droegen "De Eendragt't. Uit de oliemolen (1841-1891)
kwam het bekende mengvoederconcern U.T.D. voort, waarvan
Ulbe Twiinstra de grondlegger was.
Het gaat nu niet om de oliemolen rrDe Eendragtt?, maar om de koren-
molen trDe Eendragtrr.
Een fraaie opname van de molen treffen we aan in het vorige nummer
van rtDe Utskoattr (mrt. t90, nr. 57) als foto in de rubriek: ItUit ons
prentenkabinetrr tevens ttDe nieuwe onbekende molen" en dat is ook
de reden dat ik voor deze v.m. Zaanse houtmolen gekozen heb.

We beginnen in de Zaanstreek, waar eens 1.000 molens gestaan heb-
ben. Diverse Friese molens kwamen daar weg. Van veel molens die
later naar Friesland verhuisd zijn weten we niet waar ze in de Zaan-
streek gestaan hebben. Vermoedelijk weten we wel waar de molen
gestaan heeft die later naar Akkrum verhuisd is.

Naar mijn idee heeft hij dezelfde naam gehouden. Vanuit een hele
vage herinnering heeft men mij meegedeeld dat het om een voormalige
trhoutmolent'ging. Helaas kan ik het niet zwart op wit bewijzen, mede
omdat de Zaanstreek diverse molens had, die dezelfde naam droegen.
In het bekende standaardwerk van Pieter Boorsma (1871-1951),
trDuizend Zaanse molenstt, vonden we vermoedelijk de korenmolen die
in Akkrum herrees. We lezen in het hoofdstuk: Zaandam Westzijde,
op pagina 95, onder nummer 11: r?De Eendrachttr, wagenschotzaget.
Achtkant. Wordt voor de eerste maal aangetroffen in een Brandcon-
tract van 1723, eigenaar Jan Veen, later Jacob Hooft. Bestond nog
in 1803 en heeft gestaan aan de Hoogendiik nabij en ten oosten van
de Gouw. Omtrent zijn verdwijnen zijn er geen gegevens.

Nu naar de geschiedenis van de Akkrumer molen. In het "knipselrr
staat vermeld dat het bouwjaar van deze molen niet bekend is. Na
diverse personen benaderd te hebben kreeg ik houvast. In 1855
vraagt timmerman Klaas Jelles Diepstra uit Akkrum, vergunning tot
het oprichten van een windrogmolen aldaar, Deze naam wordt niet
vermeld op de gevelsteen, aldus het persbericht. Volgens mij staat
juist deze naam op de gevelsteen in plaats van J.K. Diepenhorst.
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We weten niet of Diepstra zelf molenaar geworden is. Maar tot on-
geveer de eerste helft van 1863 vinden we Klaas Simons Diikstra
(Apeldoorn afkomstig) als molenaar, aldus een advertentie in de
L.C. d.d. 26-12-L862. Deze verkoopt de molen op ziin beurt door aan
Bartele Willems de Leeuw (getrouwd met Reinskje Atzes Fennema).
Deze weduwe en erven (de kinderen) bieden de windrog- en weit-
molen rrDe Eendrachtrt aan met stede en erftruizen. Kadastraal bekend
onder: Gemeente Akkrum, sectie A, nummers L522, L525, L526, 1527
en 1528. De totale oppervlakte is 8 are. De koopakte is opgemaakt op
6 en 20 januari 1893 door notaris P.H. Themen de Lang, uit Oldeboorn.
De kopers waren Willem Geerts Schuurmans (vrachtrijder) uit Akkrum
en Siibe Rornkes Schaap (zonder beroep), uit Oldeboorn en anderen
(waarschijnlijk financiers). De koopsommen f. 8.698,-- en overname
f. 145,-- is totaal f. 8.843,--. Bij notarisakte H.C. van Sloten uit
Akkrum, bliikt dat Geert W. Schuurmans de onverdeelde helft in de
molen, het pakhuis en erf, aan de Leppediik verkoopt aan Bouke
Theakes Dijkstra op 10-01-1921. De mannen waren beide molenaars
en meelhandelaren.
Bij dezelfde notaris koopt Geert W. Schuurmans op 23-01-1923 van
Bouke Theakes Di1'kstra de molen weer terug.
Had hij elders zijn schuld afgelost?
Het bedrijf werd sinds 1912 geëxploiteerd door Geert W. Schuurmans,
aldus een artikeltje over de molen in de L.C. van 01-17-1938. Verder
is o.a. bekend dat vader en zoon Schuurmans wel harde woorden
tegen elkaar over rde Boornr gebruikten. Zie ook rrDe Utskoattr, ",

nummer 25, maart 1982. Ter plaatse is rde Boornrr zo smal dat de
trsk0iije" e.d. elkaar niet kruisen konden, zodat de ene die voor de
wal lag eerst versleept moest worden naar een plek waar het breder
was.
Geert W. Schuurmans verkoopt de molen trde Eendrachtr, pakhuizen,
schuur, stalling en erf, tevens woonhuis met bleekveld een en andere
staande aan r?de Boornrr en de Leppedijk te Akkrum aan Anne Rauwerda,
gepensioneerd landbouwleraar, wonende te Leeuwarden.
Kadastraal bekend: Gemeente Akkrum, sectie A, nummers 2093 l),
2094, 1837 en 1515 samen groot ?,97 are. 1) Dat was molen, pakhuis
en erf , oppervlakte 4,16 are. Aldus notarisakte van Van Slooten,
d.d. 10-02-1927. De grond en opstallen waren bestemd voor ziin
zoon Wigle. In 1940 nam Wigle Rauwerda, molenaar te Akkrum, het
complex over van ziin vader (1944), aldus de notarisakte van
D. de Vries uit Akkrum.
Wigle Rauwerda ztn zoon Anne heeft het bedriif later overgenomen.
Hij vertelde mij dat het eigenlijke molenwerk zoals het stenen bikken
e.d. werd gedaan door Gerben de Boer. Die was ook al knecht bij
Schuurmans geweest. Om de veiligheid moest de molen wel gesloopt
of gerestaureerd worden, maar daarvoor hadden ze geen geld. Ook
wij merkten de crisisjaren.
Toch is van de kant van particulieren en de vereniging rrDe Holland-
sche Molenrt nog moeite gedaan om geld beschikbaar te stellen voor
de instandhouding. Niettemin heeft de eigenaar moeten besluiten tot
afbraak, wat vóór 01-09-1938moet ziin gebeurd. De molen werd af-
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gebroken door de Leeuwarder molenmaker De Roos. De voormalige
gemeente Utingeradeel (nu Boornsterhim) heeft in 1967 de panden
en de grond opgekocht. Enkele iaren later volgde de sloop, aldus
dhr. Rauwerda. De oude gevelsteen moet nog bewaard zijn.
Maar waar is die? Naar Gemeente Werken soms of elders?
Ondanks mijn speuren ben ik er niet achter gekomen. Ook de plaat-
selijke Stifting rrAkkrum Ald en Nijrr wil hierop graag antwoord heb-
ben. lVie helpt ons?????? Naar aanleiding van de verdwenen molen
schreef de toenmalige redactie, van de L.C. 01-07-1938 de volgende
tekst: "Molen en kerktoren teekenen het silouet von Akkrum èn'
geven het ziin eigen bekoring te midden von het wiide Friesche lond.
Nu de molen goot verdwiinen wordt het dorp von een zijner schmnste,
von ver of zichtbore, sierood beroofdt'.
De huidige bewoners voelen nog steeds mee met hun historisch stuk
grond. Een maalsteen (zie foto) staat opgesteld, als een monumentje,
ter herinnering aan de oude wiekendrager. Ook hebben de buurt-
bewoners, met een praalwagen meegedaan aan een optocht. Met molen
en al erbii tevens met een bord met een Friese tekst erbii.
Met deze tekst besluit ik mijn verhaal, over de Rauwerdats molen.

"hle binn wiis mei 0s stikie groun,
spitich dot de moune der foor fordwoun.t'

Bronnen en dank aan:
De heer A. Rauwerda, de heer L. de Zee, de heer M. Bakker, de heer
C. de Vos (allen uit Akkrum) en drs. D.M. Bunskoeke. De Stifting
rAkkrum Ald en Nij" en !'De Utskoat'r, nummer 25, maart 1982.
De buurtbewoners van Roggemolenpad, Akkrum.
Het knipsel is uit het Nieuwsblad van Friesland d.d. 01-06-1938.

-- Heerenve€D, mei 1990 Popke Timmermans
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ln tegenstelling tot vele ondere.poldermolens begint het seizoen voor
de Ypey Moune bii Riiperkerk pos op 1 moort. De Ypey Moune stoot
nameliik in een deel von de Riiperkerkerpolder, dot is oongewezen ols.
gonzenpleisterploots. Doorom moet het molen met de molen op 1 novem-
ber von elk ioor stoppen. Het doorop volgende ioor kan don weer per
1 moort met het molen worden begonnen.

Het gebied dat door de molen wordt bemalen is een kleine afgesloten
polder. Er ziin geen andere bemalingsmogelijkheden.
Nadat met het malen is gestopt loopt de polder in de winter langzaam
maar zeker onder water. In maart staat er voor de molenaar dan ook
een plezierige hoeveelheid water (foto 1). De eigenaar van de polder,
'rlt Fryske Geart, verwacht van de molenaar, dat deze de polder ge-
leidelijk aan tot op het zomerpeil maalt. Hierdoor ontstaan in de
periode van maart tot en met mei gunstige omstandigheden voor de
weidevogels. Deze zijn dan ook in vrij grote getale aanwezig.
In het biizonder de gruttors.
Zoals ieder jaar worden eind februari de eerste werkzaamheden voor
het nieuwe seizoen verricht. De molen wordt aan een inspektiebeurt
onderworpen. De zeilen worden weer voorgehangen. Het nodige
smeer- en schoonmaakwerk verricht. Jan §chenk uit Birdaard, de
met de zorg voor de molen belaste vrijwillig molenaar, regelt dit
allemaal piekfijn. Als gastgebruiker van de Ypey Moune kan ik dit
steeds zeer waarderen.

YPEY.MOUNE
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Bii het begin van het seizoen leek
het erop, dat de molen de winter
weer uitstekend had doorstaan.
Op 5 maart was het dan ook
draaien geblazen. Gelukkig kon
ik begin maart ook enkele vrije
dagen krijgen, zodat ik Sehenk
gezelschap kon houden of aflossen.
Na enkele dagen, op 7 maart kre-
gen we het in de gaten. De Ypey
Moune had de winter en de stormen
toch minder goed doorstaan dan
we hadden gedaeht. Direkt aehter
de kop van de as begon zich op
het houtwerk een bedenkelijk
spoor af te tekenen , dat geleide-
lijk aan groter en dieper werd
( foto 2) . De eonclusie was gauw'
getrokken. De as zakte naar
achteren. Bij een inspektie in
de kap was de oorzaak hiervan
ook spoedig bekend. De penbalk
was veruot en gescheurd. In het
( grij ze?) verleden was de pen-
balk ook al eens opgekalefaterd.
Een forse eiken balk, aan de
buitenzijde achter de penbatk

de nodige stevigheid geven. Op
te zien. Eehte r , ook deze balk was

bevestigd, moest de penbalk weer
de foto ( foto 3) is deze balk goed
gescheurd en boog door.

i
I
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De penbalk diende derhalve ver-
vangen te worden. De volgende
dag kwamen toevallig de heren
Heydra van de Monumentenzorg
en Cramer van frDe Fryske MoIetf
bij de molen . Zii waren op hun
jaarlijkse inspektietocht. Het kon
echt niet mooier. í ok zii waren
van mening, dat de penbalk ver-
vangen moest worden. De maten
werden genomen en onmiddellijk
daarna vertrokken zii naar de
molenmaker om opdracht voor de
reparatie te geven. Besloten werd
er een zwaardere penbalk in te
zetten. Tussen de oude penbalk
en de korte spruit gaapte namelijk
een forse spleet. Op de foto
(foto 3) is die spleet goed zicht-
baar. Deze spleet zou door een
zwaardere penbalk kunnen worden
afgedicht.
Zoals gezegd, de Ypey Moune is de
enige bemalingsmogeliikheid van de

polder. Om de polder toch leeg te kunnen malen, was dus een spoedige
reparatie vereist. Hierin werden we niet teleurgesteld! Een kompliment
voor de heren Heydra, Cramer en de molenmaker is dan ook beslist op
ziin plaats. Bij deze!
Binnen zeer korte tijd, namelijk op 19 maart, werd een aanvang ge-
maakt met de werkzaamheden. Dit alles onder een toeziend oog en
niet te vergeten een helpende hand van Schenk.
Met behulp van een dommekracht werd het achtereind van de as op-
getild en daarna stevig vastgezet (foto 4). Daarna werd de oude
penbalk verwijderd en afgevoerd. De maten van de oude penbalk
zouden in de werkplaats overgezet worden op de nieuwe. Toen de
oude penbalk verwijderd was bleek pas, hoe ernstig deze verrot was.
Nagenoeg onopvallend hadden water - de molen heeft een doorboorde
as - zuurstof en de tand des tijds hier hun werk grondig gedaan.
Na twee dagen werd de nieuwe penbalk aangevoerd. Intussen stond
de molen er bij als een oude dame van wie enkele rotte kiezen zijn
getrokken. Veel lezers zullen wel weten, dat de Ypey Moune geen
erg g:eote molen is. Het gevlucht is ongeveer 15.50 meter. De kap is
dan ook niet ruim. Kon de oude penbalk nog redelijk eenvoudig ver-
wijderd worden, de nieuwe was zwaarder!
Om een lang verhaal kort te maken, het aanbrengen van de nieuwe
penbalk heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Met behulp van
een takel werd de nieuwe penbalk langs de koningsspil omhoog ge-
hesen. De penbalk kwam daarna vanwege ziin grotere afmetingen in
de kap vast te zitten. De tijdelijke stutten moesten daarom verwijderd
worden evenals de ketting die de as op de plaats hield. De hele zaak
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steunde op dat moment alleen met de vulstukken op enkele blokken op
de lange spruit! Schenk deelde later droogjes mede, dat het toen ook
zeker niet windstil was. De as zat verder ook helemaal klem bovenin
de kap, doordat de vangstukken tegen de kap vastliepen. Uiteinde-
lijk lukte het toch de nieuwe penbalk te plaatsen. Dat deze werkzaern-
heden met menige zweetdruppel gepaard gegaan zullen zijn, kunt u
zich allen waarschijnlijk wel voorstellen.
De enige concessie die gedaan moest worden betrof uiteindelijk de
lagering van de pen. Als de pensteen tot de bovenzijde van de
nieuwe penbalk zou komen, zou het gevlucht te vertikaal komen te
staan. Op de plaats van de pensteen werd daarom een inkeping in
de penbalk gezaagd, waarin de pensteen extra diep werd verzonken.
Mooi is anders naar mijn mening!

Verder werd er nog een gat door de penbalk geboord, om het water
uit de doorboorde as af te kunnen voeren. Tenslotte werd er uiteraard
nog een beste kwast verf op de nieuwe penbalk aangebracht. Daarna
heeft Schenk met de molen proefgedraaid. De molen draaide vrijwel
meteen weer goed. De extra smering van de pen zal daar ook zeker
zrn steentie aan hebben bijgedragen.

-Vervolgens werd de molen op de 22e maart onmiddellijk weer volledig
in gebruik genomen. Zonder verdere problemen kon het karwei worden
afgemaakt, zodat de polder er eind maart weer voldoende droog bij lag.
Het bewijs van dit alles kunt u zien op de laatste foto (foto 5).
Deze foto is van dezelfde plaats genomen als de eerste foto.

De Ypey Moune wos en is een fiine en licht droaiende molen.
Een molen die nog een took heeft. Het is ook een molen die op een
mognifieke plaots stoat, midden in een notuurgebied. Het heeft er
olles von weg, dot de molen no deze reporotie voorlopig weer een
gtoot oontol joren hoor took kon verrichten. Het is voor mii iedere
keer weer een genoegen om ols gostgebruiker op deze molen te mogen
drooien. lk hoop dot genoegen don ook nog vele molen te mogen be-
leven!
Leeuwarden , mei 1990. Bert Leusink
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Het ontstaan van gevelstenen.

Tijdens de middeleeuwen kende men geen straatnamen, laat staan
huisnummers. Straatnamen konden toen ook niet gebruikt worden,
omdat het overgrote deel van de bevolking niet kon lezen. Bedrijven
in de opkomende steden kregen echter behoefte aan een soort
rrherkenningsteken tt, zodat ze door bezoekers gemakkeliiker gevonden
konden worden. Dit rrherkenningstekenil werd gevonden in de vorm
van een uithangbord. Plaatseliike herbergen en logementen waren
waarschijnlijk de eerste bedrijven die gebruik gingen maken van
uithangtekens, om de passerende reiziger naar hun bedrijf te lokken.
Omdat het overgrote deel van de bevolking niet kon lezen, werden de
uithangtekens voorzien v&n een afbeelding. Bijvoorbeeld een aflceel-
ding van een dier. Toen later steeds meer mensen leerden lezen,
werd er dan ook geschreven tekst bii geplaatst. Herberg ItIn de Roode
Ost? was dan ook getooid met een afbeelding van deze,os.
Toen ook het handelsverkeer tussen de steden toenaq, kregen ook
andere bedrijven behoefte aan een herkenningsteken. Bedriiven waar
men een ambacht uitoefende werden vaak voorzien van een uithang-
bord met daarop afgebeeld het gereedschap dat men gebruikte- In
een pand waar de "t eyhamer uithingil had een leidekker ziin werk-
plaats. Later werden de houten panden in de steden stapsgewijs ver-
vangen door stenen panden, daartoe gedwongen door_regelmati_g
terugkerende grote branden die soms hele wijken in de as legden.
Ongeveer in dezelfde tijd begon men de houten uithangtekens te ver-
vangen door een gevelsteen, die dan in de gevel van het nieuwe pand
werd geplaatst. Hoewel het ook wel gebeurde dat een houten uithang-
teken in het nieuwe pand werd ingemetseld. De laatste houten gevel
rrsteentt van Leeuwarden was een afbeelding van een trekschuit in de
Torenstraat, in 1935 werd deze afbeelding aan het Fries Museum ge-
schonken. Na de invoering van straatnamen en huisnummers raakten
de gevelstenen steeds meer in onbruik, vele stenen werden bij de
sloop van een pand vernietigd. Maar gelukkig kwamen er ook vele
stenèn in keldèrs van musea terecht, en kwamen enkele later weer in
nieuwe panden in het stadsbeeld terug.

MOLENGEVELSTENEN

Ook molens werden soms getooid met een fraaie afbeelding. Zo waren
er stenen die een afbeelding hadden van de naamgever van de molen,
bijvoorbeeld een Phoenix herriizend uit ziin as. Op andere stenen is
een molen afgebeeld, zonder verdere verklaring. Zolang dit soort
stenen nog o-p hun oorspronkeliike plaats zit is er geen probleem '-'
Anders is trei als de molen wordt gesloopt en de steen ergens anders
is ingemetseld. De geschiedenis van deze steen raakt dan helaas ver-

GEVELSTENEN
een "vergeten" stuk (molen) geschiedenis
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loren. Omdat er op diverse plaatsen in de provincie Friesland gevel-
stenen te vinden zijn die iets met molens te maken hebben, verdient
het aanbeveling om daar een soort inventarisatie van te maken. Omdat
een provinciaal overzicht van molengevelstenen niet bestaat lijkt het
ondergetekende gewenst daar een begin mee te maken. Vele molen-
liefhebbers weten ongetwijfeld een of meerdere stenen te vinden.
Daarom verzoek ik iedereen die de huidige verblijfplaats van een gevel-
steen in de provincie kent of (de historie van een steen), contact met
mÍj op te nemen. Natuurlijk kent niet iedereen de historie van een hem
of haar bekende gevelsteen, en van enkele stenen zal deze waarschijn-
lijk ook niet meer te achterhalen zijn.

Leeuworden Piilsteeg.
Het gaat in de eerste plaats
om een totaal overzicht van
de gevelstenen te krijgerr,
en daarna de historie van deze
stenen uit te zoeken. Het ligt
in de bedoeling om daarna
regelmatig aandacht aan deze
gevelstenen te bested€r, in de
vorm van een rtpraatsje met een
plaatsje". Om u enig idee te
geven van de bedoeling vind
u hieronder de eerste Itafleve-
ringtr vàD, naar ik hoop , een
boeiende serie.

D . Swierstra,
Postbus 1156 ,

8900 CD Leeuwarden.
TeI. 058- 56 97 647 ( na 6 uur
ts avonds )

LEEUWARDEN
Pijlsteeg
Ongeveer tot januari 1909 was aan de Hoekstersingel te Leeuwarden
een blekerij gevestigd. In de gevel van deze blekerij was een gevel-
steen ingemetseld met de afbeelding van een houtzaagmolen. In
januari 1909 werd deze steen door het Gemeentebestuur van Leeuwar-
den, bii monde van de heer C.A. Hofkamp, g:eschonken aan het Fries
Museum. Deze gevelsteen werd door het museum ingeschreven onder
nummer 1349. Twintig jaar later, in januari 1929, werd deze steen
ingemetseld (samen met enkele andere stenen) in de muur van het
Sint Anthonygasthuis langs de Pijlsteeg. In april 1990 werd deze
steen geverfd.
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Op vriidag 27 april 1990 is door het Gild Fryske Mounders een infor-
matieve avond georganiseerd over het thema rrTouwr'.

De mensen van de Rat waren met de uitvoering belast, er was een
afspraak met Age Blom, maar deze moest helaas afhaken vanwege ziin
gezondheid, beterschap Age! 2 '?Oude rottenrt de heren Diikstra en
Donkerbroek van de Touwfabrieken Lankhorst te Sneek waren bereid
gevonden om het over te nemen, wat meer over touw te vertellen en
aktief instruktie te geven over touwbewerkingen.

Er was een redelijke opkomst, ongeveer 20 personen. Eerst vertelde
de heer Dijkstra iets over de verschillende soorten touw zowel plant-
aardig als van kunststof. Van elk soort waren monsters zodat e.e.a.
ook duidelijk herkenbaar was, vooral de geschiedenis van touw werd
boeiend verteld. Zo is b.v. een norm voor sterkte van touw vastge-
steld op basis van de breuk door eigen gewicht ontstaaq omdat de
prijs van touw nauw samenhangt met zijn gewicht per.m^ in relatie
met de sterkte. Uit voorbeelden van genoemde norm bleek dat kunst-
touw globaal een faktor 5 sterker is dan plantaardig touw. Daarnaast
wordt de sterkte van het touw in belangriike mate bepaald door de
manier waarop het wordt gemaakt (stug touw) hoe strakker opge-
draaid, hoe minder sterk!

Nog even wat losse kreten: van de basisstof wordt eerst een trdraadrr
gespannen, en een aantal draden inelkaar gedraaid, meestal 3, vormen
een rrstrengrt en op zijn beurt vormen 3 of 4 strengen een tttouwrt, dan
gaat het verder, want 3 touwen vormen een ttkabeltr, een voorbeeld:
het vangtouw op de molen. In deze volgorde werd ook gedemonstreerd
hoe een stuk t?touwrt of kabel werd gemaakt heel interessant. Daarna
werd op aanschouwelijke wijze onderwezen ovër een oogsplitsen en
een takeling waarbij ook de rfSpaanse?t takeling niet ontbrak.
Al met al een bijzondere geslaagde avond wat vooral te danken was
aan het enthousiasme van de 2 ttoude rottentr.
Het is dan ook de bedoeling om in de maand juli op de zaterdagen
voor belangstellenden een aantal demonstraties en informatie over
het maken en werken van touw te geven op rrde RatI. Voor informatie
bel de molenaar Simon Jellema, tel.: 05155-2619.

P.J.M. Hoogeveen

TOUW.AVOND OP "DE RAT'' 
I

I
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C I TAAT
In trde Molenaarrt van 16 mei
Iazen we in een artikel van
J. S . B akker over de TIMS-
excursie:
ItDe ontvangst op deze molen
(die van Wieuwens , zie foto
hiernaast GDW ) door molenaar
Linze Kloosterman en de heer
Brunsmann was wel zeer bii-
zonder, hetgeen door de deel-
nemers zeet gewaardeerd werd.
Het ware te wensen, dat vele
molens ambassadeurs als deze
rijk zouden zijn. Overigens
was de ontvangst overal zeet
hartelijk en war€n de bezochte
molens alle in bedrijf . rr

ITTIMS-Nederland mag terug-
zien op een zeer geslaagde
excursie, die goed voorbereid
was en in uitstekende handen
was bij de heren Hofstra en
IJzerm an rt .
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van het grootste belang.
Zij draaiden meer dan dat ze stonden.
Wij staan meer stil dan dat we d*,aaien.
Zij woonden in de buurt.
Wij wonen vaak ver weg.
De laatste stormen hebben ons dat weer hardhandig onder de ogen
gebracht.

Dit artikel bedoeld als een samenvatting van mogelijkheden om een
stilstaande molen veilig stormen te doen overleven.
De opsomming is wel systematisch maar niet volledig. Het is een ver-
slag van hetgeen hierover besproken is op onze vooriaarsvergadering.
Laat ieder zijn gedachten eens gaan over dit onderwerp en zijn er-
varingen aan ons geven opdat wij daarvan kunnen leren.

KRACHTEN

Eerst maar eens iets over de
werken.
Zie daarvoor het artikel van
uit het volgende tabelletie is

krachten die op een gevlucht kunnen

Jan Hofstra in de Utskoat I1o. 57 waar-
gemaakt:

Anders dan bij de vakmolenaar is het veilig wegzetten bij vrijwilligers

Vlucht

Kettingkracht
bii

Windkracht

Stutkracht
bij

Windkracht

10 t2 10 L2
17 meter
2 0 meter
24 meter

250 kg
380 kg
550 kg

390 kg
590 kg
850 kg

3. 300 kg
5. 000 kg
? .200 kg

5.200 kg
7. 800 kg

11. 200 kg

Deze kraehten treden dus op a aan de ketting en b op de stut onder
het bovenwiel. -
Maar let op : bi, een gelijkmatige wind.
Als het gevlucht beweegt en plotseling tegengehouden wordt dan
tigt zorn kracht enkele malen hoger.
Dit geldt zeker als er weinig 'rvering?' is ; met een schok dus.

Op het bovenstaande komen we verderop terug.

MOGELIJKE B LOKKERINGEN

Via: 1. De Roeden ;
Z. De Vang;
3. Het Bovenwiel;
4. De Werktuigen;
5. Positie van het gevlucht (kompasrichting) .

VEILIG WEGZETTEN
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De volgorde is niet nillekeurig maar gaat van Directe blokkering
naar Indirekte blokkering.
Hieronder gaan we wat meer in detail.
1. Via de Roeden

Stel we zetten het gevlucht zaterdag op het Zuid-Westen.
Op donderdag steekt een storm op uit het Noord-Oosten met
dikke vlagen uit het Noorden. Beurtelings dwars op het gevlucht,
vooral op de bovenste roede en beurtelings er achter. Het gevolg:
rukken aan de roeketting. Ik heb dit op mijn eigen molen gezien
en reken er op dat je schrikt.
Daarom:

Reken met krachten van 1.000 tot 2.000 kg.
Zotg voor vering b . v. met modern speciaal touw.
Let op ruk- en trilbestendigheid.

Kettinghaakjes zijn berueht.
Bij palen kan het kettingoog eraf s1aan.

De stelling haken moeten op het buigpunt het dikst zijn net als
bij een huis-oog en niet uit kunnen pikken.
Om twee 6, drie ton buigkracht te overleven bij een haak van
25 cm boeht moet je rekenen met een dikte van minstens 30 mm.

Zorg voor dubbele zekerheid.
Zoals de krachtentabel aI laat zien, geeft beveiliging via de roe
met de minste kraeht de beste zekerheid.

Bij het gevlucht in reehtstand is de hoek niet gunstig om
kettingen aan het molen-lijf vast te maken.
Bij overkruis stand gaat dat veel beter. Dat ziet men dan
de Noorde molens ( Groningerland /Oost-Friesland ) .

de roe-

ook bij

2. Via de Vang

Voor we verder gaan met blokkeringen even een gedaehte mijner-
zijds:
ttEen stutvang is zo gek nog niet r?. '

De stutvang wordt
aan@aen
reeht naar beneden
getrokken en
gedrukt.

,,Vong" kt'acht
tt ío. Sabe-l ii 

^e.'
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De krachten bij de Hollandse vang werken
schuin naar één kant.
Hierdoor kan de as in de halssteen en de
pensteen lichten. Dit zowel tijdens het
vangen als bij stilstand en storm.
Misschien dat daarom bij rt Lam in
Woudsend een combinatie van beiden is
Itoegepast.
Blokkeren via de vang mocht dus in feite
naar twee draairichtingen, want zoals we
gezien trebben is een vrijwitlige molenaar
nooit zeker dat hij de wind altijd van
voren krijgt. (Een van de weinige beroe-
pen die dat graag willen ) .

Men zal dan moeten werken met een grotere aanhaalkracht dan alleen
het vang gewicht en de wrijvingskracht door vangen.
a. Met de kneppel op de vangbalk .

Met de hefboomwerking kan een grote knijpkraeht uitgeoefend
worden.

l(nc??QÍ-
t o trvt/ .

harn3e
Ye-e:l

F is 3

b. Met trekvang. Ook hier
kan mefEEEutp van het
trektouw van de vang een
grote kraeht worden uit-
geoefend door het touw
t'op zii" te trekken en
vast te zetten.

Op rË lreLV"^

Vang [o,tL

Írch, -
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Opwiggen van de vangbalk onder
voeghoyt . Zorg daarbii dat de qang-
bgtk niét sehuin weg gedrukt kan
worden.

ulig

o<1 ?ót,ru)

Een stut tussen een tand van het
bovenwiel en de vangbalk.
Dit heb ik gelezen bij Sipman. Men kan
dit beschouwen als: aktief blokkeren.
Draait het bovenwiel dan drukt de
stut de vang steeds vaster.

Irg b

Vong bÀt t<.

Nog.maals: bij blokkeren met de vang willen we dat tiidens onze af-
wezigheid het gevlucht absoluut naar beide ziiden niet kan draaien.

3. Via het bovenwiel.
Zoals Jan Hofstra al aantoonde worden de krachten steeds groter
naarmate we van het topje van de roede afkomen.
Bij rukken en stoten moet men al snel rekenen met krachten op
een stut onder het bovenwielien op de tanden bii de pal van 10 tot
30 ton (10.000 tot 30.000 kg)! !
Logisch dat zotn heel gevlucht dan wordt opgetild of dat een stut
van 15 x 15 cm versplinterd (Wolvega).

,l oe.gh, Lí t

angtrol kI,

Fi-g 5
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De volgende mogeHikheden.

a. De pal met meestal 3 tanden tegen het achteruitloperf .

Óm voorat geen schokeffekt te krijgen moeteà ze dus altijd
trintt liggen en ook nog ??aanrt Dggen d.w.z. het gevlucht moet
tegen de tanden teruggetrokken worden; anders : arme 3 tanden.

b. §lU! tegen achteruitlopen.
Deze stut moet zwaar zijn en attijd KLEM gezet worden om geen
schok te hoeven opvangen.

e. Stut tegen vooruitlopen.
trGF stuit men op een tegenstelling.
De vang moet vooruit slepend werken en de stut mag niet op
schok belast worden dus rnoet achteruit ttklem rr gezet worden.
Wie kan dat ?

De stutten kunnen alleen bij
Bii overkruisstand past rnen
Deze rnoet wel zwaar zi jn.

Opmerking 1:
De stutten rnogen alleen op stuit belast
want dan knappen ze zeker.
De kopse kanten moeten dus haaks en

recht staand gebruikt worden.
een balk door het bovenwiel toe.

worden en nooit op buiging

vlak aanliggen.

d.

5lur|

Fi-q ï

Í- ou t
Opmerking 2:

GoÉD

Voor alle meervoudige beveiligingen geldt dat ze 1gg9]iÈ moeten werken.
Dus niet één voor één in de hoop dat als de een het niet houdt de
andere het wel opvangt. Mooi niet, de splinters vliegen ie dan om de
oren omdat de molen dan een aanloop heeft kunnen nemen naar het
volgende meestal zwakkere obstakel.

4. Via de werktuigen
We zien zo langzamerhand twee soorten blokkeringen.
a. De slepende en verende blokkering zoals vang en rekkend

roetouw.
b. De starre blokkeringen zoals stijf staande roeketting en

pallen en stutten.

\

W
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Tevens mogen we stellen dat de werktuigen ondersteunend werken
voor de hoofd beveiligingen dus b.v.:
voor a Een neergelaten loper van de maalstoel.
voor b Een vastgeslagen stut onder een zaag?aam. N,B. maar

t.b.v. één richting want de speling moet uit de
overbrengingen.

Dus: denk om schokbelastingen.
: Tegelijk laten werken.
: Denk om zwakste schakels (b.v. kammen).

5. Het in de wind kruien.
Dit is heel moeilijk voor een vrijwilliger die vaak niet in de buurt
van zijn molen woont.
Harde vlagen kunnen uit alle richtingen komen (denk aan onweer).
Halve wind vind ik het gevaarlijkst vanwege de rukken voor- en
achteruit op het gevlucht.
In principe moet de molen voor alle winden veilig zijn.
Om reden van kans en om reden van regeninsta§ tilit een weste-
lijke stand het meest geschikt.

SAMENGEVAT

- De roede bevestiging geeft het meeste resultaat met de minste
krachten.

- De vang in de volgende stap voor blokkering. Kneppelen is een
methode voor zowel voor- als achteruit.

- De stutten geven en ondergaan grote krachten.
- Twee soorten blokkeringen die elkaar niet verdragen dus:

of a Verend bij roe, vang, werktuig;
of 6 Bïar 5-i; roe-stut-werktuig.

- Ten- àII-en tijde: laat de meervoudige beveiligingen tegelijk werken.

Mij voorkeur tot iemand mij kan overtuigen voor iets anders:
- Verende dubbele kabels aan roe.
- Vang gekneppeld.

J. Coppen s.
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