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Het achter ons liggende jaar is een jaar met rouwrand geworden.
Ten zeerste wordt het heengaan van Anne Bokma, voorzitter van
De Fryske Mole , betreurd. Tal van molenvrienden uit het hele land
waren op de dag van de begrafenis naar Wommels gekomen om definitief afscheid te nemen van deze bescheiden Friese molenvriend,
terwijl veel molens in de hele prov'incie met hun wieken de rouw
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vertolkten.
In de redaktie van De Utskoat zullen we Bokma zijn inbreng en
warme belangstelling node missen . Ziin laatste molenpublicatie ,
waaraan hij met zo veel enthousiasme werkte, de bundel molengedichten , heeft hij helaas niet meer mogen beleven.
Binnenkort zal dit boek in de boekwinkel te koop ziin.
Namens het bestuur van De Fryske Molen zal de heer A. Cramer
voortaan zitting nemen in de redaktie. We heten hem op deze plaats
van harte welkom en hopen op een vruchtbare samenwerking.
Ook werden we getroffen door het verlies van twee molens : De
Non te Ferwerd en Triolum bii Loilum. Vooral het afbranden van de
eerste trof menig molenvriend diep in het hart en bracht verder
een hele bezinning tot stand m.b.t. te nemen veiligheidsmaatregelen bij storm. Nog maar vijftien jaar geleden werden we ook opgeschrikt door het verlies van twee molens: op 26 september 1975 verbrandde zaagmolen De Haan van Franeker en op 3 november van dat
jaar ging de korenmolen De Welkomst te St. Jacobiparochie in vlam-
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De Nationale Molendag werd geteisterd door slecht weer , het kon
bijna niet slechter! De Open Monumentendag van 8 september maakte
gelukkig weer veel goed. Zeey biizonder was de stunt op molen De
Hond te Paesens : gekleurde molenzeilen waren zodanig in elkaar
gekunsteld dat bii een snelheid van zotn 60 enden een soort bromtoleffect verkregen werd. Heel bijzonder!
Het Gild Fryske Mouders vierde op 29 september haar derde lustrum
op bescheiden wijze met een interessante excursie naar Flevoland
waarover elders in dit nummer een uitgebreid verslag.

Alle 130 waterschappen in Nederland hielden op 6 oktober open huis.
De landelijke waterschapsdag werd een groot succes en voorziet duidelijk in een behoefte. Van de 35 waterschapsobjecten in Friesland
was het beroemde Ir. Woudagemaal bij Lemmer de grootste publiekstrekker. Ook diverse molens , waaronder die van De Fryske Mole ,
waren opengesteld voor publiek.
Op L2 oktober herdacht de heer J. A . Heydra het feit dat hii al
50 jaar lang met molens in de weer is geweest, waarvan de laatste
ZZ jaar als technisch molenspecialist bij de Riiksdienst voor de Monumente nzorg. Als zoclanig hebben veel officiële instanties en ook vrijwillige molenaars met hem te maken gehad.
De rèdaXtie feliciteert hem op deze plaats met dit heugliike gebeuren
en we wensen hem nog vele gezonde jaren toe. We twijfelen er niet
aan of het tot stancl gebrachte molenherstel zal hem veel voldoening
geven.

Voor 1991 wensen wij alle lezers veel voorspoed en geluk!
Gerben f) . Wijnja.
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HERINNEHING AAN ANNE BOKMA
Bokma was één van de steun-pilaren van het molenbehoud in
Friesland en daaruit voortvloeiend jarenlang bestuurslid van
de Nederlandse Vereniging "De Hollandsche Molentt Vereniging
tot behoud van Molens in Nederland.
De aktiviteiten van Bokma begonnen onmiddellijk na de oorlog
door o.m. schrijver dezes met zijn neus op de feiten te drukken.
In Langweer klampte Bokma mij aan met de boodschap dat ik ervoor te zorgen had dat de koren- en watermolen te Boornzwaag,
die in beheer was bij de Grote Polder van Dijken, Langweer en
Boornzwaag in stand zou worden gehouden (iX was destijds
voorzitter van genoemde polder). Eén en ander heeft een gunstig resultaat opgeleverd en mijn oog voor tt belang van het
molenbehoud was geopend.
Een paar jaar later ( ik was inmiddels naar llellevoetsluis ver-

trokken ) ontmoetten wij elkaar weer als bestuursleden van de
rrllollandsche Molen

rr.

Het provinciaal bestuur in Friesland heeft een voortrekkersrol
gespeeld bii rt friese molenbehoud; hieraan heeft Bokma bij
voortduring actief deelgenomen o.a. als bestuurslid van de
trfriese molens Cktt, die later door rt Provinciaal bestuur is omgezet in de provinciale stichting rrDe Fryske Molerr. Van deze
stichting werd Bokma de eerste voorzitter en ik bestuurslid.
Nog intensiever zou de samenwerking worden toen ik, ruim
elf iaar geleden tot het dagetijks bestuur van de Fryske Mole
kon toetred€D , door mijn terugkeer naar Friesland. De laatste
elf jaar werd de band , in Langweer gelegd na de de 2e Wereldoorlog, een heehte vriendschapsband met de molen als bindmiddel.
Bokma was een kostelijk voorzitter, kende de provincie door
zijn lange staat van dienst door en door en kon goed met de pen

pers voeren (Zie o. a. de 'tUtskoattt). Hij zorgde er altijd voor
een ieder tot zijn recht te laten komen.
Ik ben dankbaar dat ik jaren lang contact met Bokma heb mogen
hebben , waarbij het molenbehoud attijd centraal stond.
f)e Fryske Mole is er trots op en dankbaar voor dat Bokma de
I'Zilveren Anjerrt uit handen van Z.K.H. Prins Bernhard heeft
Van Eysinga.
mo§en ontvangen.

J. HEYDRA,
J. HEIJDRA,

SO

JAAR ACTIEF IN MOLENBOUW

50 JAAR ACTIEF IN MOLENBOUW.

Op 12 oktober vierde J. Heijdra in ?rDe Landbouwschuur" varr tlc
Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist het feit dat hij 50 jrrar
actief is geweest in molenonderhoud en -restauraties.
Begonnen op 9 september 1940 in Kethel bij molenmaker H. v.d.
Loo leerde hij van jongs af het molenmakers vak. Vooral in de omtrek
van Schiedam was in de periode na de Tweede Wereldoorlog werk
genoeg o.a. door verbeteringen aan wieksystemen en oorlogsschade.
Bii deze baas zou hij 23 jaar blijven.
Op 1 april 1964 trad J. Heijdra in dienst bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en werd belast met de molens in het noorden en
oosten van ons land. Dit komt neer op ruim 230 molens. In deze periode
kreeg hij te maken met provinciale overheden, gemeentebesturen,
stichtingen, verenigingen en eigenaren, met molenmakers en niet te
vergeten met molenaars.
Vanaf de oprichting van de stichting De Fryske Mole in 1970 hebben
wij J. Heijdra leren kennen als een man die zegt wat hij meent, dus
geen kapsones, wars is van ambtelijk gedoe en de molens kent tot in
de kleinste houtverbinding. Daarnaast bezit hij de goede eigenschap
om gemakkelijk contacten te leggen en te onderhouden.
Op de drukke receptie werd hii door veel instanties bedankt voor
zijn niet aflatende inzet voor de instandhouding van het molenbezit.

MONUMENTENBORDJES VOOR DE FRYSKE MOLE

Op de Open Monumentendag ontving de stichting van de

ANWB voor aI haar molens een monumentenbordje waarop

De heer en mevr. Heiidra worden gefeliciteerd door Jhr.
T . A. J . von Eysi ngo.
Foto : B. C. Kloosterman Dolfsen von ttDe Molenoor" .

beknopt gegevens van de betreffende molen weergegeven
ziin. Op de fotors hiernaast de Ypeymole te Rijperkerk, de
wiekendrager die als eerste een bordje kreeg opgespiikerd
door bestuurslid mevrouw Pieffers.
Reehts drs. P. S. Hidma, lid van de Raad van Advies van
de ANWB die het paneeltje aanbood.
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In de afgelopen 26 jaar heeft hij menigmaal geholpen met het opstellen
van restauratieplannen. Hiervoor kon je altijd een beroep op hem doen
en werd geen rekening gehouden met vaste werktijden. Daarnaast
heeft hij alle in uitvoering gekomen restauraties begeleid.
De heer Van Rooden, hoofd conserverings-technische specialisten en
Heijdra zijn directe chef, had, zo vertelde hij, een telefonische enquéte
opgesteld om een indruk te krijgen van de persoon Heiidra. Op de
vtaag met welk molentype Heijdra te vergelijken zou ziin kwam als antwoord: Friese tjasker of spinnekop, vanwege ziin vlugheid en leven'
digheid.
Wij feliciteren Heijdra met dit gouden jubileum en hopen nog enige
tijd van zijn kennis gebruik te mogen maken.

f

André cramer

tt50

De Batavia in aanbouw

Tijdens de rondleiding

J. A. HEYDHA.
Jaaraktief in de Molenbouw en - Restauratie.

50 Jaar van niet aflatende ijver voor het behoud en de instandhouding van onze molensrr.
Dit schreef de Rijksdienst voor de Monumentenzorg op de uitnodiging
van Heijdrats jubileum op 12 okt. j.l.
De heer Heijdra, een begrip. En niet alleen in Friesland meer overal
in het noorden en oosten heeft hij zijn sporen nagelaten, letterlijk
en figuurlijk.
Met de bovengenoemde ?tniet aflatende ijver" wist hii plannen op tafel
te krijgen, ambtenaren te laten schetsen, snbsidies te verwerven,
gemeenteraden rtoml te krijgen molenmakers aan werk te helpen.
Soms had hij tientallen projekten tegeliik bii de kop in alle stadia
van plan tot feestelijke oplevering.
Tja, en bewindvoerders zijn eigenwiis, ambtenaren gemeentebesturen,
molenmakers zijn eigenwijs en vrijwillige molenaars weten ook alles
beter.
En dan was daar Heijdra met een voorsprong van biina 25 iaar in het
molenmakers vak. Na noeste studie overgegaan naar de Rijksdienst.
Ook daar wist hij alle ambtelijke hoeken en gaten.
Dus Heijdra was óók eigenwijs en dat samen met die noeste iiver!
Niet tegen te houden dus.
Die molènmaker moest op tijd zijn (opzichtersfunktie) dat plan moest
door de gemeenteraad (ambtenaar).
Die subsidie moest voor elkaar (financier) die tekeningen moesten klaar
(technicus) die oude ingesleten balk moest bliiven zitten (cultuurdrager).
Al deze funkties in één man verenigd, uit de buurt van Rotterdam
komen en dan nog diplomatiek?
Dat is te veel gevraagd en voor ons mag hii blijven wii hii is; een
terecht zelÍbewuste duizendpoot.
In zijn toespraak sprongen er voor mii twee dingen uit:
Hii sprak zeer lovend over de vriiwillige molenaars.
Over hun inbreng en de resultaten daarvan Op die lof uit zijn mond kunnen we trots ziin.

8

- Hii brak een lans voor het prachtige molenmakersambacht met de

beheersing van de vele houtverwerkingstechnieken in verbinding,
lussen en constructies.en waarschuwde voor: rrde harnpelmannen
die roerend in een pot expoxyhars van de bewegende soepele
molen, atarre plastic konstrukties maakten. It

Wij wensen als vrijwillige molenaars de heer Heijdra voorspoedige
werkzame iaren toe waarin hii ook kan terugzien op het vele dat hij
tot stand heeft gebracht. Molens die weer funktioneren en waar velen

weer van kunnen genieten.
Wii weten van hem, dat wii als vrijwilli§e molenaars vanuit onze draaipraktiik dan best een kritische kanttekening mogen plaatsen bii een
maatvoering, of een uitvoering.
En dat met eerbiediging van elkaars eigen wijsheid.
Jan Coppens.

DERDE LUSTRUM G.F.M. GEVIERD MET EXCURSIE
Op zaterdag 29 september werd op gepaste wijze het derde
lustrum van onze vereniging gevierd. Een tweetal interessante
programmapunten zorgde ervoor dat we ons geen moment hoeË
den te vervelen.

lndrukwekkende verhalen gehoord op dit dek

Hollands glorie uit vervtogen eeuwen herteeft bii Lelystad.
Vanuit Sneek werd koers gezet naar de Oostvaardersdijk in Lelystad
waar we een kiikie namen op de werf van de in aanbouw zijnde Oostindiëvaarder de Batavia. Onder leiding van de scheepsbouwer
Willem Vos wordt hier zeet geinspireerd gewerkt aan een replica van
dit prachtige historisehe schip. In L628 stak de Batavia, de trots
van de Verenigde Oostindische Compagnie, van wal voor ziin maidentrip naar Australië. Het majestueuze zogeheten retourschip , dat met
kanonnen was uitgerust ter bescherming van de lading waarmee het
sehip weer terug hoopte te keren, kreeg evenwel niet de kans zijn
naam waar te maken : het kwam nimmer retour, maar verging voor de
westkust van Australië in een vliegende storm.
De in alle opzichten weloverwogen wijze waarop in oktober 1985 de
kiet werd gelegd voor dit historisehe Nederlandse vakwerk, staat er
garant voor dat nog vele generaties na ons deze driemaster-koopvaarder kunnen bewonderen.
Het particulier initiatief van een scheepsbouwer die vond dat er in
Nederland een varend monument uit de tijd van de VOC eigenliik
niet mocht ontbreken, is sindsdien uitgegroeid tot een za.ak van
nationaal belang. Met behoud van uitkering kunnen werkloze iongeren hier een brede seholing en opleiding volgen op het gebied van
ambachtetijke houtbewerkin g .

Bij aankomst werden we eerst uitgenodigd een diaserie te "bekiiken
waarna onder het genot van een [op t<oifie het informatieËentrum

Voormalig Zaans molentje op de Flevohof

l0
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nader bekeken kon worden. Met name het model van een 17-e eeuws
spiegel-retourschip oogstte veel bewondering. De rondleiding over
de bouwplaats en door het schip werd verzorgd door een vrijwilliger
die ötrs uitgebreid informeerde over de bouw en de historische
achtergronden van de oorspronkelijke Batavia.
Het restaureren en herbouwen van molens lijkt vaak imponerend,
maar wanneer je ziet wat hier tot stand komt, dan staat de molenbouw toch in de schaduw van het gigantische karwei dat hier geklaard wordt, zo viel menigmaal te horen uit de mond van molenvrienden. De Batavia hoopt men in 1992 vaarklaar te hebben, zodat
het met de wind in de zeilen en de Hollandse driekleur, fier wapperend op de achterplecht, van wal zal steken om Nederland te vertegenwoordigen bij de Olympische Spelen in Barcelona.
Het 56.60 meter lange en 10.50 meter brede schip kriigt Lelystad
als thuishaven, als het ware de zevende Kamer van de Oostindische
Compagnie.

Met de nieuwbouw van zorn schip houdt Nederland de traditie van
tall ships, de reuzen onder de zeilende vrachtvaarders, ií stand.
Voor het te laat is en om met de woorden van Willem Vos, de scheepsbouwmeester, die tijdens onze excursie op de bouwplaats ook aanwezig was, te spreken: rrVóór onze nostalgie voltooid verleden tijd

is en het boek van de grote zeilvaart definitief wordt afgesloten,
zul je serieus over nieuwbouw moeten gaan denken. rr Of één nog
varend historisch schip voldoende is om de roem van onze nationale
scheepsbouw in levende herinnering te houden? Er leven in ieder
geval heel vage plannen om een replica te bouwen van een nog veel
groter schip: de oorlogsbodem De Zeven Provinciën. Of het ooit eens
zover komt...? Wat mij betreft, mogen we dan opnieuw met het Gild
naar Lelystad afreizen om het volgende bouwproject te bewonderen.
Hoe het ook zij, met woorden van bewondering werd na afloop de
authentieke Mississippi-raderboot Mark Twain bezocht voor een natie
en een droogie. Deze zogenaamde heckwheeler, met het rad aan de
achterkant, maakt sinds 12 april onderdeel uit van de Bataviawerf,
mede om de meer dan 200.000 bezoekers per 1'aar in drukke perioden
op een aangename manier te kunnen opvangen.
En aangenaam was ook voor ons dÍt bezoek, want zelden kom ie in
de gelegenheid zo'n fraai uitgerust schip te bekijken.
Op zoek naar molens in de Flevohof
Met een voldaan gevoel werd de bus weer opgezocht om vervolgens
de Flevohof met een bezoek te vereren. Een ieder kon hier zijn eigen
weg gaan door de diverse paviljöenen, tuinen en andere bezienswaardigheden. Een deel begon met een treinritje over het terrein,
terwijl anderen meteen de aanbevolen wandelrichting volgden. Dat
bleek met name voor de molenvrienden, die naarstig op zoek gingen
om de molenhonger te stillen, een goede keuze.
Na verloop van tijd werd namelijk de molenexpositie bereikt.
Prachtige, historische molenmodellen, de onvolprezen molentekeningen van Anton Sipman en een videofilm over molens bracht hen

Prachtige modellen waren
er rc bewonderen

(foto's

G.

D.W.)

t2

in vervoering. De modelleil, voorstellende een vijzelwatermolen
(voorheen een molen met een hellend sacheprad ! ) een oliemolen
(Ao. 1773) en een papiermolen (Ao. L775) werden in 1816 met financiëIe steun van Koning Willem I aangekocht door het Koninklijk
Instituut, thans de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In 1925 ontfermde de Octrooiraad zich hierover en in 1981

verkreeg de Vereniging De Hollandsche Mo1en de molenmodellen in
eigendom. Sinds kort zijn ze gelukkig te bewonderen in de Flevohof .
Dat geldt ook voor het grote model in het midden van de presentatie.
Een model met een verhaal.
In 1870 begon molenmaker Freek Meyer met de bouw ervan.
Waarschijnlijk vermoedde hij dat hii dit werk niet zou kunnen voltooien. Nadat hij de kap gereed had, maakte hii daarom een aantal
mallen die gebruikt konden worden om het model af te maken.
Zotn honderd jaar later deed de heer W . J. de Leem uit rt Zand dat.
Hii werkte er tien jaar aan en het resultaat werd een geheel op
schaal werkend model.
Onwillekeurig moet je dan denken aan die historische modellen die
het Fries Museum ergens moet hebben opgeslagen en die misschien
al door molm sterk aangevreten ziin. Voor öns als molenvrienden een
onbegrijpelijke zaak. lndien het nog mogelijk is, zou zo spoedig mogelijk gewerkt moeten worden aan rehabilitatie door deze pronkstukken opnieuw op passende wijze in een ambachtelijke toonkamer aan
het publiek te tonen.
Maar dit even terzijde. We hopen dat onze noodkreet in ieder geval
wordt gehoord !
Verder dus door de Flevohof. Een diaklankbeeld bracht Nederland
in een notedop ten tonele, o.i.. te overrompelend want het aanschouwen van de schoonheid van ons land verdient gewoon meer tijd . Zo
zagen we de molens van de Schermer slechts in een flits voorbij
trazenr om maar wat te noemen en dat gold echt voor elk willekeurig
onderwerp. Iets meer rust was in deze overigens zeer knappe compositie wel gewenst.
Opnieuw werd naarstig naar molens gespeurd en wanneer onze natio*
nale vierwieker ontbrak wist de verventste aanbidder zelfs in de
plaatsing van een soort palmbladeren in een subtropische kas de
overeenkomst te zien met de bouw van de fskeppenf van een molenschroef.
Genoten werd trouwens ook van de historische uitstaltingen op het
gebied van bakkerij , kaasmakerij en wagenmakerij . De wilde plantentuin bracht een van de deelnemers volledig in extase , terwijl een
ander even voor een buitje onderdak zocht in de zaagselschuur van
het originele Zaanse molentje rrDe Vrijheidr', een kleine bovenkruier
uit 1930 die diverse werktuigen in een soort timmerwerkplaats kan
aandrijven. Jammer is het dat hii tegen zotn boompartij is geplakt!
Voor de wipmolen die in een gelijkmatig tempo ztn gevlucht, zonder
enige zeeg! , motorisch deed wentelen , hadden weinig molenvrienden
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Desondonks wos de opinie positief: er wos veel froois te bewonderen
en de onderlinge bonden woren weer wot steviger oongehoold.
Voorzitter Jan Coppens onderstreepte dot nog weer eens in de bus
op de terugweg. Ook onthulde hii de bedoeling om ieder lustrum op
een dergeliike monier te vieren. I deeën voor het progrommo kunnen
ten ollen tiide oan het bestuur kenboor worden gemookt.
De thuisbliivers hebben, zools dot zo vook het gevol is, weer ongeliik gehod. We hebben een zeer gesloogde reis gehod, de bezochte
projecten woren zeer de moeite waord en lost but not leost wos het
weer ons zeer g unsti g gezind !
Op nqor het volgende lustrumfeest!

HHH

Gerben D. Wijnja

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders
-== Het verslag van de najaarsvergadering
Utskoat aan.

treft u elders in

deze

Contributie
bliikt dat door tegenstrijdige berichten niet helemaal duidelijk
is hoe de contributie is geregeld.
De gewone contributie bedraagt 25 gulden. Voor de teeftiidsgroepen
beneden 18 en boven 65 is de contributie 20 gulden.
De minimumdonatie is 25 gulden.
In alle gevallen mag u natuurliik ook meer overmaken. Daarom is het
vakje voor het bedrag op de accept-girokaart leeg gelaten.
===

Het

=== De GFM-wimpel

Het bestuur wil ook in de brede lezerskring van de Utskoat nagaan
wie de wimpel wil bestellen.
De wimpel is driehoekig en meet 60 bij 300 cm.
Het basispatroon en de kleuren ziin gelijk aan die van de Friese vlag
op het breedste deel staat een extra groot pompebled met daarin de

letters G FM .
bedrukt in de kleuf en: rood en geheel op wit fond;
uit§evoerd met lusje , koord en geheel rondom gezoomd;
per stuk verpàkt in cellofaan;
kwaliteit : Tricot Polyester , Poly- glans vlaggendoek.

l5
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:-- Fries molenarchief

De nie uw e ges loog d en ontvingen het getuigschri

Freek

V

elkers

ft uit

honden

.

Zotn wimpel gaat jaren mee en het bestuur moet er dus voor zorgen
niet te veel te bestellen. Omdat de prijs a-fhangt van het aantal bestellingen is het noodzakelijk dat we weten hoe groot de belangstelling is. Bij 40 exemplaren komt de prijs op 65 gulden.
Voor het einde van het jaar heslissen we of de GFM-wimpel er komt
of niet. Reageer dus snel

Het bestuur herhaalt de
vraag om reacties op het
voorstel te komen tot een
commissie die inventariseert waar de kennis over
de Friese molens zich
bevindt.
We hebben de indruk dat
de heemkundigen, historici en andere snuffelaars
wel uitstekend weten hoe
hun eigen verzameling in
elkaar zit , maar dat er
geen overzicht bestaat
van de Friese molengeschiedenis als geheel.
Op de najaarsvergadering
hoorden we dat Popke
Timmermans al bezig is
zijn gegevens te inventariseren met behulp van
een computer. We willen
dat graag ondersteunen
en hopen dat ook andere
Bloemen voor de heer Komermon die frooie
belangstellenden, samen
r
met hem, zoiets gaan doen. dio's vertoonde .

--- Rapport Veiligheid

,ve,igheid

dí

§tz#Kil

Het rapport
op wind- en watermolensrt is verschenen. Het is geschreven door t
een commissie van De Hollandsche Molen. Niet alleen de mogelijk
gevaarlijke plaatsen in de molen worden systematisch besproken,
maar ook veilige kleding en de iuridische aspecten van 'tonveiligheidr?,
bijvoorbeeld ten opzichte van bezoekers. Verder bevat het rapport
per molentype een controle- en advieslijst van zaken die in orde
moeten zijn voor veilig werken.
Het is zeer belangrijk uw vertrouwde manier van werken en de molen
zelfs eens te toetsen aan zorn puntenlijst.
Het rapport omvat 60 paginars; de afhaalpriis is 8 gulden.
Bel met de secretaris om te overleggen hoe u het zo makkelijk mogelijk
in uw bezit krijgt (050-716174).

-=- Het molenlied dat de koster van De Lantaerne zo fraai zong op de
najaarsvergadering, is afgedrukt in de Gildebrief van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars (nummer 2, negende jaargang). Blijkens een
mededeling in nummer 3 van dat tiidschrift is het gedicht van J.!V.
Wicherink; de titel is f'Het Hooglied van den Watermolenrr en het kan
D

ru

kte bii d e bor.

t6
worden gezongen op de melodie van ttAan de oevers van de Rotte. . . tt
Het gedicht is ooit eerder gepubliceerd in het Derde Jaarboek van
de Hollandsche Molen ( 1935- 1942) .

t7

Reuztlend zeult het qroene woter,
in tt donker voi de s luis.
Onder de molen door, door goot het
Schoepenrad met dof gedruis.
Weg

t7 Stuwt de golven verder henen
Tot ze oon de andtre kont in t7 ruim
V on de voort weer ziin verschenen ,
Kolkend , dik bedekt met schuim.

Jon Hettemo zong het molenlied von wiilen

molenoor J oop S lingerlond (von Aorlonderveen ) op de melodie von het Wolgolied.

Buiten, binnen, boven, onder,
t7 /s een beven een qedreufi,
Een geloei , letier, jedonder,

Een gestommel en gesteun..
tt een ruisen , k logen z uchten ,
Is
Striemend zwiepend ongestoord ,

r

S

MOLENLIED

Rusttloos werittlen zich de wieken
Von de molen oon de tocht.
Vonof tS eerste morgenkrieken

Rozend rond in wiide bocht.
Komendt goond' en gaond' en kerend'
ln hoor ongetemde vlucht,
Rook'lings longs de grond heen scherendl
H iigend t stiigend t in de lucht.

En zii loeien longs de molen ,
Die een wiil te tri llen stoot,
Als een windvloog onverholen
op de strokke zeilen sloot.
Snel en sneller, nimmer moede,
lmmers in de eendtre boog
Zwieren rond de zwore roeden,
Hoog, omloog, omloog, omhoog.
U

it de d uisttre

wolkenbonken
t7 lond

oogt d e regen over
.
Geselt fel de molenflonken,
Kletst longs riet en steen en spont.
Woor de wind ztuiteen doet wooien ,
Nodtren zworter wolken weer,
t7 Wiekenste I bliift drooien, d rooien,
Opwoorts neder, opwoorts neer.
J

loot de regen uit de luchten

En de wieken drooien voort.

Mochtig hoogli€d, schri kb're wiizen,
Z ie I beon g sti gend co ncert ,

Dot door bii het zonneriizen

Door de storm gegeven werd.
Op die trouwe wotermolen,

ls een s peelt uig i ngestemd ,
Hoetk de rust mii uoel ontstolen,
H oe d of lied mi i t7 h ort omklemt .
A

Eert de mool'noor die vol zorgen,
Voor ziin trouwe molen wookt,
En voortt verdtre von de morgen,
Aon het spel een ei nde mookt,
Dot niet von de horde werker,
Woar de stormwind huilt en kriist ,
Al moor luider nog en sterker
17 Onvervulbtre wordt geëist.
t

k Z ie d e moo ltnoor r7 kopw iel d rooien

Long zoom mede d rooit

de kop.

,

En de winden snorren zwooien
Uit de wind fiu, mi nder rop.
'k Zie hem don oon 17 vengtouw rukken,

'k Hoor geknerp, gereng, gerong,
Door om dtos de remmen drukken
Stoot de molen in de vong.
Even meten zich de krochten

ln de kop nog: tt wiekenstel

Wil nog drooien; iidel trochten,
W iek os s peelt verloren s pel.
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Het geknerp, geknirp wordt voger
Sterft dewiil de vong het wil,
En de wieken goon ol troger,
en heel spoedig stoon ze stil.
T ook volbrocht noar ziin vermogen,
Heft de molen in t7 geweld
V on d 'orkoon zich on bewogen
Wochter over't wiide veld .
Wind en regen in hun snoodheid,
Loot hii vo lgen lang s ziin h uid ,
Zwiigend in ziin grote grootsheid,
Molenlied; ie lied is uit.
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víd eo fi lm
d e videofi
lm toe.
Vol enthousiosme licht Cremmé de opzet von de

=== Friese molentermen
Het gaat nog niet weer voor de wind met de commissie Friese molentermerl. Dat mogen de Friese molenvrienden toch niet op zich laten
zitten !
OPROP

De kommisje rrFryske molentermenrt siket oanfulling mei ien of twa leden.

It seit himsels dat dizze nijsgjimige taak it béste beset wurde kin troch
froulju of manliu dyrt fan htrs irt Frysk prate. Jo kinne jo oantsiinne by
it bestioer fan it Gild. Tips oer riooglike gadingmakkers wurde fansels
ek graach temiitte

s1'oen.

Notulen van de naiaarsvergadering 1990 van het Gild Fryske Mounders
te Akkrum op 2 november 1990.

- Bericht van verhindering binnengekomen van:
het erelid Van Tilburg en de leden Kleinstra, Wiersma, Sierkstra,
Kalkman.

1. Opening.

Om 19,45 uur opent voorzitter Coppens de verga.dering met een speciaal welkom aan ons erelid mevrouw De Jong en de heer Cramer als ver-

tegenwoordiger van de Fryske Mole. De naiaarsvergadering markeert
het begin van het werkseizoen van vrijwillige molenaars. De aandacht
höeft nu niet meer te worden verdeeld over het werk en de bezoekers.
Het is ook een moment van vooruitzien en terugblikken.
Onlangs vierde de heer Heijdra ziin 50-iarig jubileum van werkzaamheden in de molenbouw. Eerst met hamer en beitel en later als regelaar bij vele restauraties. We mogen er rustig van uit gaan dat ook in
Friesland zonder zijn inspanning veel minder molens bewaard zouden
zijn gebleven. Het Gild Fryske Mounders mag zich verheugen in de
speciale sympathie van de heer Heijdra voor de activiteiten van de
Friese molenaars.
Op 31 augustus overleed ons lid de heer Bokma. Hij was niet alleen als
voorzitter van de Fryske Mole het middelpunt van de mdlenactiviteiten
in Friesland, maar vooral ook als mens. Het was vanzelfsprekend geworden dat voor allerlei molenzaken gold: rrEerst even overleggen met
Bokmart. De vergadering gedenkt hem staande.
Veel zaken in het GiId Fryske Mounders lopen goed, andere minder.
Misschien veroorzaken de pogingen van het bestuur alles goèd te
regelen hier en daar vertragingen, maar aan stroomlijnen van de
procedures wordt gewerkt. Het GFM is al vijftien iaar een club van
vaklieden, uiter§t kritisch dus op elkaars doen en laten.
Maar het kan niet de bedoeling zijn een collega de grond in te boren
met opmerkingen dat hij/zii wel heel dom bezig is. Het is veel belangrijker de samenwerking te verbeteren en elkaar op te vangeni we zijn
geen concurrenten.

Voor het voortbestaan van draaiende molens is het zeer belan6iriik dat
het Gitd Fryske Mounders naar buiten treedt. Het is merkbaar dat dat
resultaat oplevert in de vorm van nieuwe leerling-molenaars. Het is
misschien een rol die niet op ieders liif is geschreven: vrijwillige
molenaars mogen best aan de buitenwereld laten weten dat ze met een
prachtige en nuttige hobby bezig zijn. Daarom is het belangriik dat
het GFM met een flink grote stand op de Hobbybeurs in de Frieslandhal zal staan.
1) Mededelingen:
De heer Brunsmann zoekt onderdak voor een meelschep. Hij stelt ook
voor een GFM-speld te maken. Het bestuur heeft al opdracht gegeven
voor een ontwerp, maar de produktie laat nog even op zich wachten.

2t
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2) Het verslag van de voorjaarsvergadering geeft geen aanleiding tot
opmerkingen. Tot geruststelling van de redacteur van de Utskoat: de
fotors ook niet. Met een klap van de voorzitters-kam (!) is het vastgesteld.
3) Bestuursactiviteiten :
De commissie Friese termen heeft een aantal nuttige interviews gehad met oud-molenaars. Op deze commissie is van toepassing rthet
kon beteril. Dat ligt niet aan de zittende leden van de commissie,
maar ze zouden best wat meer steun uit de vereniging mogen hebben.
- Liist Lubbers. Helaas kon geen van de bestuursleden de laatste vergadering bijwonen. De heer Cramer meldt dat de heer Lubbers na zijn
tachtigste verjaardag wil stoppen als lid van de commissie die zijn
naam draagt. Het overlijden van haar voorzitter Bokma betekent ook
een groot verlies voor de commissie. Bovendien zal de heer Heijdra
niet lang meer'deel uitmaken van de commissie. Het werk van de commissie speelt wel een rol in het beleid van de provincie, maar met de
gemeenten en de particuliere eigenaren is het contact helaas vrijblijvend. De positie van de commissie verdient dus versterking.
- De leermeesters melden dat dit het afgelopen halfjaar tien nieuwe
leerlingen aan de opleiding zijn begonnen.

-

4) Overleg met het landelijk Gilde van Vrijwillige Molenaars.

In de vergaderingen heeft het bestuur als afgevaardigde van de leden

afgetast hoe de standpunten over samenwerking liggen. Daarbij moet
soms worden geiinproviseerd. Het meeste schriftelijke werk is tot nu
toe gedaan door het GFM. Er ligt een stuk over verschillen in statuten
en huishoudelijk reglement en een schema van mogelijke beslissingsstructuren in een federatie.
Uit de erkenning van het niveau van de Friese opleiding is een gezamenlijke brief ontstaan aan de examinerende instanties, de Hollandsche Molen en de Fryske Mole, met het verzoek om na te denken over
de examens. Beide molenaarsverenigingen willen dat verzoek daar óok
graag toelichten. Bij de examens duikt steeds het probleem op wat de
status is van de Friese examens. Het bestuur is van mening dat gegeven de wederzijdze erkenning van het opleidingsniveau reeds gehouden
den examens gelijke status moeten krijgen en dat vanaf een nog te bepalen datum de examens volgens een nieuwe afspraak met HM/FM zullen moeten worden gehouden met regionale aspecten.
Bij een samenwerking in de vorm van een federatie is het altijd de
vraag welke bevoegdheden naar de koepel worden overgedragen en
welke voordelen dat oplevert. Er zijn ook kosten aan verbonden,
alleen al vanwege de twee tijdschriften.
Het landelijk gilde heeft nog geen overleg met de leden gehad over
een vorm van samenwerking; het gilde heeft nu de structuur van een
landelijke vereniging met provinciale afdelingen. Die structuur is
overigens in de verschillende provincies op allerlei manieren uitgewerkt. Voor een wijziging van de structuur van het GFM is volgens
de statuten een 213 meerderheid nodig.

Btankesteijn vraagt of de getijkwaardigheid als uitgangspunt is
geaccepteerd. Dat is zeker het geval; het overleg GFM/GV[A bfikt
ook in andere regiots stimulerend te werken. Het bestuur bevestigt
op de expliciete vraag van Blankensteijn of het denkt dat de besprekingen positief resultaat zullen hebben. Het antwoord is kort: ja! ,
maar er is geen haast. Het is duidelijk dat in Friesland het Gild
Fryske Mounders de regionale organisatie zal zijn.

5) Komende activiteiten:
De avond over (molen)zeilen vindt plaats op de molen in Wolvega
op 23 november, aanvang 19.30 uur.
6) Nieuwe gezellen:

slaagden W. Kolijn, M. Hibma en G. Adema
voor het examen gezel-molenaar.
Na de voorjaarsvergadering is een tiental certificaten van de status
Molenaar nog niet afgehaald.

In het afgelopen halfjaar

7) Publiciteit:
De hobbybeurs loopt van vrijdagavond 16 november tot maandagmiddag 19 november.
- De GFM-wimpel gaat 65 gulden kosten als we er veertig bestellen.
De beslissing valt voor het einde van het jaar.

-

8) Begroting:

De begroting maakt geen vragen los. De penningmeester merkt op dat
posten die met de opleiding te maken hebben aan beide kanten hoger
zullen worden met een toenemend aantal leerlingen.

9) Ledenlijst:

Een beknopte ledenlijst is verkrijgbaar

schapskaarten zijn in de maak.

bij Jelle Bouma. De lidmaat-

10) Rondvraag:

-

Schuurmans wiist nog eens nadrukkelijk op het belang de molen goed
beveiligd tegen storm achter te laten.
- Timmermans herinnert aan zijn vraag stormschades te melden,
- Wijnja meldt dat hij gaat verhuizen: De Hersteller komt vrij .
- Brunsmann wijst op de foute informatie in het blad Molens over de
molengebeurtenissen in Friesland. Zorg er dus zelf voor dat de juiste
gegevens in Amsterdam komen!
De beheerder van De Lantearne zingt op welluidende wijze het molen
lied dat in een van de present-exemplaren van de Gildebrief staat af-

-

gedrukt.

Na de pauze vertoont de heer Kamerman een fraaie serie diars over
de toestand van molens in de zestiger jaren.
Dankzij de speurtocht van de koster naar een videorecorder zien we

de videoband van het kleurenexperiment van Nienke Rinia op molen
De Hond te Paesens. De naam van het experiment is goed gekozen:
ItZeilen hoeven niet antiek te ziinl'.
- De presentielijst is getekend door 40 leden.
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WAT VLIEGT DAAR ?
Nee, in de ttUtskoot" geen verhondeling over vliegtuigen of vogels
in het olgemeen. lk wil hier slechts melding moken von eenttvondsttt
bii een molen. De Bullemolen wel te verstoon.
Zoals als bekend mag worden verondersteld, staat de Bullemolen nog
een uitgebreide restauratie te wachten. Het eerste deel van de restauratie is reeds voltooid in 1989. Hoofddoel daarbij was de molen weer
draaiende te krijgen. In de IUtskoatrrvan december 1989, no. 56

heb

ik u hierover bericht.

I

ï

Het tweede deel van de restauratie staatvoor de beginjaren r90 gepland.
Gevolg van deze gefaseerde restauratie is dat met één goede en één
verrotte roede moet worden gedraaid. De goede roede staat bij het
wegzetten altijd vertikaal. De verrotte roede neemt daarom logischerwijze een horizontale positie in. Tengevolge van vakanties, werk en
enkele noodzakelijke klusjes, stond de Bullemolen deze zomer vanaf
26 mei stil. Deze vrij langdurige stilstand veroorzaakte de onverwachte

rvondstr?.

Op 7 augustus draaide ik weer met de Bullemolen. Er stond een noordwesten wind, kracht 3. Gemiddeld draaide het gevlucht met 40 enden.
Bii windvlagen iets meer. Bij zotn windvlaag, zag ik plotseling iets uit
een zich op het hoogste punt bevindend end van de verrotte roede
rVliegen". Met een grote boog belandde dit voorwerp hierna op een
afstand van ongeveer 30 meter achter de molen in het weiland. Nieuwsgierig geworden ging ik kijken. Het bleek een jonge torenvalk te zijn.
Deze was geheel versuft. Geen moment was het in mij opgekomen, dat
het paartje torenvalken dat ik reeds vele malen in de nabiiheid van de
molen had zien vliegen, een nest gebouwd zou kunnen hebben in die
verrotte roede. WeI had ik in de molen zelf gezocht na&r een mogeliik

nest, maar nooit iets gevonden.
Het jong heb ik daarna in de molen gelegd. Na enige tijd kwam het
duidelijk zichtbaar bij . Van terugleggen kon echter geen sprake zijn.
Daarom heb ik de jonge torenvalk mee naar huis genomen. Ik wilde
de vogel naar het vogelasiel trDe Ffigelhelling?r te Ureterp brengen.
Thuis heb ik nog gauw even een foto genomen. Een ionge torenvalk
vind je tenslotte niet iedere dag. Daarna naar het vogelasiel. Daar
werd de torenvalk liefderijk opgenomen. Na enig aandringen kreeg
ik ook nog een korte rondleiding door het vogelasiel. Normaal is dit

slechts voorbehouden aan groepen na telefonische afspraak
(tel. 05120-14328). Ik heb er verscheidene slachtoffers kunnen zien.
Er waren op dat moment veel uilen.
Zoals op bijgaande foto te zien is, kon ik de torenvalk - reade wikel
- aanvankeliik nog wel met blote handen aanpakken. Toen
fn it Frysk
ik bij I'De FOgelhellingrt aankwam was het dier in zoverre reeds hersteld, dat dit minder raadzaam was! Overigens bleek hier, dat de
vogel alle staartveren had verlolren. Mogelijk ziin deze veren tijdens
het verlaten van de roede uitgerukt. Ik heb nameliik nog wel enkele

veren rond zien dwaruelen, maar daar verder geen aandacht aan besteed.

I
I

Hopeliik herstelt de jonge torenvalk helemaal. Een hernieuwde vrijheid zal zijn of haar deel dan zijn. Bij of in de Bullemolen zullen deze
en andere bijzondere vogels (uilen?) wat mij betreft welkom zijn.
Maar voorzover er sprake kan zijn van in de molen wel uitsluitend op
een speciaal daarvoor ingerichte plaats.
Vogels en andere dieren in het veld veraangenamen het toch enigszins
eenzame bestaan van een poldermolenaar in niet geringe mate. Graag
zou ik in het voortbestaan van enkele soorten in de toekomst mijn
medewerking willen verlenen. Ik ben er van overtuigd, dat meerdere
molenaars net zo denken. Molens en natuur zijn tenslotte nauw met
elkaar verweven.

Het goede werk van het vogelasiel IDe Ftrgelhellingrr kunt u steunen
door donateur te worden. Dit kost minimaal f. 10,-- per iaar. Onder
vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats kunt u zich
hiervoor schriftelijk aanmelden bij : trDs Firgelhellingrr, De Feart 1,
9247 CK Ureterp. U ontvangt dan een acceptgirokaart.
Leeuwarden, L september

1990.

Bert Leusink.
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ttDe M0nts tt van

MO LEN TOC

Buitenpost weer
in de pronk.
Fred Ralten uit
Buitenpost zond
ons deze prachtige
foto van ItDe Mtrntsrr,
malend met volle
zeilen onder een
fraaie wolkenhemel.
Hii schrijft ons dat
de firma Jellema
uit Birdaard onlangs een nieuwe
buitenroe heeft
gestoken van het
fabrikaat Buurma

Het begint al zotn beetje traditie te worden, dat er jaarlijks vanuit
Witmarsum een molentocht wordt georganiseerd. Was vorig jaar Schiedam
en omgeving het reisdoel, dit jaar bleef het dichter bij huis.
Op woensdag 25 juli stond rs morgens 8 uur de auto voor de deur
en vertrokken wij (M. Teernstra, J. Hofstra, J. Koehoorn, en ondergetekende) naar Eernewoude.
Onderweg werd in Leeuwarden J. Tiedema nog opgepikt.
Om ongeveer 9 uur vertrokken wij in een gehuurd motorbootje om
eerst rs avonds kwart,over zes daar weer terug te keren. Dit ontlokte
de vrouw van de bootverhuurder het gezegde: Meestal kun je aan de
inhoud van de benzinetank niet zien dat men gevaren heeft, maar jullie
hebben een behoorlijk eind gevaren want de tank is zowat leeg. Nu wij
hadden een behoorlijk eind gevaren.
Allereerst naar de spinnekop in het natuurgebied ?rDe Princehofr'. Dit
molentie is vorig jaar door Westra gerestaureerd. O.a. het bovenhuis
kreeg nieuwe houten as en roeden. Het stond er weer keurig bij, ook
al heeft het op die plaats totaal geen bemalingsfunktie. Het rtgaande
werkrtbestaat dan ook alleen maar uit een asrad. Het ging daarna
weer verder richting Hooidammen. De voor enige jaren terug gerestaureerde windmotoi welke hier staat, is door de bomen haast niet meer te
zien. Over molenbiotoop gesproken!
Verder ging het maar weer richting Goingarilp. Doordat de oostelijke
keersluis voor alle verkeer was gestremd, betekende dit wel een omweg
via Grou,
Allereerst naar de spinnekop 'rHeechhiemrr. Dit molentje staat er nog
vrij goed bij. Alleen de schroef 0 0,95 rh draait in een schroefbak van
0 1,06 m.
Dat zal dan ook wel enig Iekverlies betekenen, wat overigens voor dit

(nr. 1990

235).

Er is tevens een

nieuwe onderbonke-

laar aangebracht,
waarbij het kammenaantal geliik is
gebleven. De vlucht
van de buitenfoe
komt neer op

L3.20 meter. In
kreeg de molen

1985

ook al een nieuwe
binnenroe van
Buurma (nr. 158) .
Zo te zien is de

oorspronkelijk in
de provincie
Groningen gebouwde molen weer een
pronkstuk.

(foto F. Ralten d.d. 5-9'1990).
Zoals bekend werd de in 18?0 in oosterhoogebrug gebouwde watermolen
a" Borgsloterpolder in 1952 gesloopt' Molenvriend W'O' Bakker in
ttDe MInts"

"""
Harkstede Èeeft hàm tot tgSg opgèslagen waarna molenmaker De Roos
uit Leeuwarden hem in Buitenpost weer opbouwde'
jar-en waardoor
Een voorbeeld van particulier initiatief uit de vijftiger
Àtuk molenschoonheid beleefd kan worden en dat
r,og steeds
"" j&"""terd "".,
wordt door de eigenaar, de gemeente Achtkarspelen.
oàt

I

PAp

nnET MoLENVRIEN D BRUNSMANN OP
I
ln l.ltskoat nr. 58 stond vermeld: "Sluitingsdotum kopii 7 september.
Als don eind ougustus Utskoot nr. 59 bii ie in de bus volt, sto ie
toch wel even verwonderd te kiiken. Als gevolg hiervon enig ouder
en recenter nieuws .

H

T

is. Nu verder naar de rTansmolerr - Deze
stond in de steigers en wordt grondig gerestaureerd door Van Zuiden
(Tjerkwerd)
Alleen het onderhuis, gedekt met holle pannen, staat er nog. De rest
lag op een hoop op de molenpöle en was nog te slecht voor brandhout.
Door de bouwvakantie stond het werk stil. Opmerkelijk was, dat de
afdekking van de höekkepers van het onderhuis niet bestaat uit vorsten maar uit omgekeerde holle pannen. Ook dit molentje heeft geen
bemalingsfunktie.
De dichtbij staande spinnekop ?'De Modderige BoIr leek er op afstand
nog wel aardig goed bii te staan. Dit viel echter behoorlijk tegen.
Ook hier slaat het verval toe. Een van de schoren is er al afgerot en
ook het gevlucht wordt er niet beter op. Ook hier, door het ontbreken van waterloop en gaande werk, geen bemalingsfunktie. Binnen
het hek staat metershoog onkruid op de pöle. In het onderhuis hangen
nog een aantal vrij goede molenzeilen.
Bij de onderhuizen van al deze vier spinnekoppen troffen wij geen
ondertafelement aan, maar aan 2 evenwijdige zijden muurplaten en
aan de andere 2 zijden iets hoger aangebrachte trekplaten.
P.S. In het augustus-nummer van rMolensrr het blad van de rrHollandsche Molenrr lazen wij: Te Goëngahuizen wordt aan het herstel van 2
spinnekoppen gewerkt. Het molentje rrDe Modderige Bol?r is reeds gereed.
Hieruit kan worden opgemaakt, dat men bij deze instantie niet over

rnolentje niet zo erg belangrijk

27

26

De oude en de nieuwe Binnemots molen.

Bii de fotots.
Boven : De Hempensermolen
met bruggetie.

Midden: De Jonsmolen in
de steiger.

Onder: De Jonsmolen met op de
hoekkeper geen vorsten
moor omgekeerde holle
ponnen.

betrouwbare bronnen beschikt.
Via Grou en Warga naar de ,Hempenser molen?t. Hier was het vooral de
aandrijving van de schroef welke de aandacht trok.
(Doordat de schroef van het in de molen ondergebrachte electrische
gemaal in tegengestelde richting draait dan voor een windmolen gebruikeliik is, griipt de onderbonkelaar niet boven maar onder in het
schroefrad). (In Utskoat nr. 54 staat hiervan een foto.)
Verder ging het weer richting Wartena en de spinnekop ??De lkkerst'
aan de Nauwe Saiter. Dit molentje ziet er nog prima uit. In het onderhuis is een electrische bemalingsinstallatie ondergebracht. Het werd zo
langzaam aan weer tijd om aan de thuisreis te beginnen, en zoals reeds
gezegd, lag de boot om kwart over zes weer aan de steiger.
Bij de restauratie van de Hempenser molen was er al een plan om een
nieuw pad naar de molen te maken. Dit pad is nu aangelegd inclusief
het brugje (heechhout) over de vaart. (foto)
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§iíl=NFl
58 stelt G. Wijnja in zijn stukje trWatermolen bij Stiens"
betreft is er veel gewonnen, al hadden velen graag gezien dat

In Utskoat nr.

Wat dat

het |tBinnemats molenr? was gebleven.
Om de lezer te laten zien, dat er in Stiens wel weer een molen staat
maar geen r?Binnemats molenr hierbij 2 fotors. De ene van het oude
molentje en de andere van de nieuwe molen, Naast het verschil in uiterlijk, is er nög een verschil. Op de baard van de oude stond niets, op
die van de nieuwe staat rBinnema Molenrt.

Zou

dit gebeurd zijn

om ongelovigen te overtuigen?
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blijkt toch bij nadere beschouwing dat er nog wel het een en ander
in de veldmuren, verschillende gescheurde

moet gebeuren. Scheuren

leipannen (vermoedelijke oorzaak de ijzeren spijkers waarmee deze
pannen zijn bevestigd. )
Ook het schroefrad wordt er niet beter op,
Op het dakbeschot binnen de molen stonden nog een aantal boodschappen uit het verleden, o.a. onder in de molen-: trDrie dingen kwellen
mijn gemoed. 1. Dat ik sterven moet. - 2. Dat ik niet weet wanneer.

- 3. Kom ik bij de Heerrr?

Op de eerste zolder bij het trapgat staat: 'tWegens de droogte
konden wij 4 januari nog bij de molen door de opvaart lopen.

E.

Bijlsma.?r

F-r,T:-mÈï{NlftlËtit«Wtl:I-rr
Op woensdag 9 mei werd de Babuurstermolen door het Waterschap
r! tt Marneldnrt overgedragen aan ilDe Fryske Molerr. (zie Utskoat

nr.58)

Omdat er nogal wat achterstallig onderhoud aan de molen was, had
molenaar Pier Zijsling hulp aangeboden gekregen van Jan Hofstra en

M. Teernstra.
Allereerst werd begonnen met de roeden en hekkens.
Op een van de zeer warme dagen, is molenaar P. Zijsling, terwijl hij
bezig was de zeilen voor te leggen, vermoedelijk door de warmte bevangen. Hij is toen uit de roede gevallen en werd zo door J. Hofstra,
die toevallig even langs kwam, gevonden. De ontboden dokter stelde
een hersenschudding vast en per ambulance werd hil naar het ziekenhuis in Sneek vervoerd. Daar heeft hij 3 weken gelegen.
Nadien hebben wij hem enige keren thuis opgezocht, maar hij was nog
niet de oude, steeds last van zijn hoofd. Toen wii hem gisteren opzochten bleek er toch vooruitgang te zijn. Hij was al weer een keer bij de
molen geweest, en hij was thuis ook weer wat bezig.
Zaterdag 18 augustus heb ik even een kijkje bii de molen genomen.
Jan Hofstra en M. Teernstra waren bezig met de schroef en schroefbak.
De bak was al dichtgezet en met een klokpomp probeerde men het water
uit de bak te krijgen. Op dat moment lukte dat nog niet zo best, omdat
de dichtzetting nog niet helemaal dicht bleek te zijn; Terwijl Jan bezig
was dit te verhelpen, Iag Teernstra ergens tussen de schroef(ijzer)
in de ook ijzeren schroefbak roest te bikken. Aan roest was geen gebrek, en de bikhamer produceerde een oorverdovend lawaai. Toen de
schroefbak droog kwam te staan, kwam ook de oorzaak van de trillingen,
welke men al eerder had waargenomen, aan het licht.
De ondertaats van de schroef was losgeraakt. Toen deze taats door een
op dit gebied gespecialiseerd bedrijf weer was vastgezet (gelast), bleek
dat'hij er niet goed op zat. Bij draaiende molen wrong de zaak behoorlijk.
Zodat de ttpotbalk't (ijzer) heen en weer bewoog.
Dit kon natuurlijk niet zo blijven, en na intern beraad is nu besloten
om de schroef ongeveer 1] m. te Verlengen, waardoor dan tevens meer
water door schroef kon worden opgepakt. Voorbereidende werkzaamheden'hiervoor zijn op dit moment al aan de gang.
Hoewel de molen op het eerste gezicht er niet al te slecht bij staat,

1921

IrtÍrfíMrltÍt{ÍM
Voor de molen in Witmarsum liggen op dit moment 2 blauwe stenen,
Deze stenen zijn afkomstig uit Boornzwaag, waar ze met nog enkele
stenen dienden als ingangstrap naar deze molen.
De stenen zullen t.z.t. in de spinnekop-korenmolen te Koudum worden
geplaatst.
Voor het zover is moet er echter nog heel wat gebeuren.
Het oude scherpsel moet worden verwijderd en de stenen waren ook
verre van vlak. Hierna moet er nog een geheel nieuw scherpsel op
worden aangebracht. Monnikenwerk dus. Als je dit werk op economische
wijze zou bekijken, dan was het onbetaalbaar, maar dank zij onze vrijwillige (vakbekwame) molenaars gebeurt het toch maar tteven?r.

De molenstenen voor de

spi

nnekop te Koudum met v.l. n. r.

J. Hofstro, L. Sierkstro, M. Teernstro en L.

Kloostermon.
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De nieuwe installatie voor het sturen van de remkleppen, welke door

Jan Hofstra is ontworpen en aangebracht, is op dit moment al in bedrijf,
en werkt na het opheffen van enige rrkinderziekten't perfect.
Via de doorboorde as, zwichstang en spin worden de kleppen gestuurd.
Dit aan de voorkant. Achter aan de zwichtstang zit binnen in de kap
een dubbel kogellager dat via 4 zware schroefueren de zwichtstang
met spin naar voren drukt en zodoende de kleppen sluit. Deze veren
worden gespannen door een zelfremmend liertje dat op de staart is
bevestigd.
Gaat de molen harder draaien dan de tevoren ingestelde snelheid, dan
worden door de centrifugaalkracht de regelateurgewichten naar buiten
gedreven en de remkleppen geopend. De combinatie van Fokken en
remkleppen betekent voor deze molen een hele verbetering: vooral
meer trekkracht en regelmatiger gang.

Er begint zo langzaamaan schot te komen in de restauratie-nieuwbouw
van deze beide molens. In de boerderij van Dijkstra te Hatsum zijn
verschillende onderdelen in aanbouw: o.a. een schroefbak en schroef
voor de Hatsumermolen en diverse kamwielen. Op het erf liggen de
roeden van beide molens, waarvan die van Kingmatille al zijn opgehekt
(Oud Hollands). Het is de bedoeling dat deze roeden deze maand nog
gestoken zullen worden.
De roeden zijn gemaakt bij Derckx-Beegden.
Die voor de Hatsumermolen zijn 11,50 m. lang (nrs. 640-641) en die
voor Kingmatille 13 m. lang (nrs. 642-643.)
De schroef en schroefbak van deze laatste molen zijn in juni reeds geplaatst.

Warntille

ríïIEÏTRUIN
Met de restauratie van de poldermolen nDe Kievittr is ook een begin
gemaakt, Door bouwbedrijf Boorsma te Dronriip zijn nieuwe veldmuren
en een nieuwe uitschoot gemaakt. De verdere werkzaamheden welkë
door de vrijwilligersploeg zullen worden gedaan, zullen noodgedwongen
nog wel even uitblijven. Het is voor deze vrijwilligers ook een gigantische klus, om de nieuwbouw van 2 molens en de restauratie en het
onderhoud van nog 4 molens te realiseren.
De §tichting Molens in Menaldumadeel is eigenaar van 6 molens.
In Marssum de spinnekop trTerpzichttt en de poldermolen ,Marssumermolenil. De nieuw gemaakte schroefbak voor deze molen is nog steeds

niet geplaatst.
Nabij Dronrijp, de voor enige jaren terug gerestaureerde poldermolen
trDe Puollenrr en de beide reeds genoemde rrHatsumer molenil en de
IrKeimtilster molenrt. En daarbii dan nog ttDe Kievittr diè onlangs voor
een s5rmbolische som werd bvergenomen van de heer Both.

Kingmatille
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Bij de werkplaalÀ"vàn tacóma te §tiens worai geweriit aan de restauratie van de poldermolen rrDe Waldenrt (Lindevallei). Deze molen stond
al geruime tijd zonder roeden. De molenkap begint al vorm te krijgen,
en is op de oude penbalk na geheel nieuw. Ook de nieuwe roeden liggen
al bij de werkplaats. Dit ziin Buurma roeden. Buitenroede nr. 236 en
binnenroede nr. 237.
Lengte: 18,50 m. De ophekking wordt Oud-Hollands.
Doordat de eigenaar "It Fryske Gearr geen gebruik van hardhout wenst
te maken, is deze ophekking uitgevoerd met Fins Grenen.
De molen krijgt ook een nieuwe gietijzeren as.
WARNTILLE. (bij Wommels)
De gemeente Littenseradiel' heeft grootse plannen wat betreft molenrestauratie , o . a. de restauratie van het afgebeelde molenrestant .
Dit zou dan ook complete nieuwbouw betekenen.
K

INGMAT I LLE

Op de foto d.d. 23-10-t90 zijn de nieuwe roeden aI gestoken.
Een gedeelte van de zoomlatten ontbreekt nog.
Van buiten heeft de molen aI weer een kompleet aanzien.
Van binnen moeten de beide bonkelaars en het schroefrad nog worden

aangebracht. (zijn in aanmaak)

I

lvtoLEN '' DE HOND " TE PAESENS lN DE KLEUHEN

I

I

Toen ik afgelopen voorjaar benaderd werd door Nynke Runia uit Birdaard om de molen te mogen gebruiken als afstudeerproiekt van de
kunstacademie te Kampen had ik geen idee dat een oud monument toch
heel modern kon ziin.
Nynke studeerde af aan de kunstacademie te Kampen en had als afstudeeropdracht een project over molenzeilen.
In eerste instantie klopte ze aan: bij Jan Tollenaar van rrde Zwaluwrt,
doch die kon haar niet behulpzaarn ziin i.v.m. de zelfzwichtinrichting

van ?tde Zwaluwtt.
Via Jan kwam Nynke toen bij mij met het verzoek of ik mee kon werken
De bedoeling van het werkstuk moest zijn: het ontwerpen van molenzeilen met een zodanig kleurenpatroon dat als het gevlucht draaide dat
de kleuren spiraalsgewijs gingen verlopen.
Aan de hand van één van de bestaande zeilen heeft Nynke bij een
zeilmakerij van het lichtste sectiedoek (i.v.m. het éénmalig gebruik)
zeilen laten maken en in het haar gewenste patroon laten schilderen.
Van dit project is een video gemaakt en een commerciële ansichtkaart.
Nynke is met dit project cum laude geslaagd.
Als molenaar had ik bedongen om de zeilen éénmaal professioneel te
mogen gebruiken en wel op Open Monumentendag afgelopen september.
Via de regionale pers en de plaatselijke radio-omroep was hiervan melding gemaakt.

Nynke Runio bii de met hoor zeilen getuigde molen ttDe Hond " .
( foto : Friesch Dog blod ).
De positieve publicaties die hierop volgden leverde de vereniging een
aantal nieuwe leden e. q. leerlingen op.
De zeilen zullen nog één keer draaiend te zien zijn namelijk bij de
opening van de gerestaureerde molen ftWelgelegentt te Heerenveen.
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Op het restauratievlak staat er op '?de Hondtt ook het één en ander te
gebeuren.
Toen in 1968 de molen van de vereniging Itde Hollandsche Molenrt overging naar de stichting t'de Fryske Mole[ werd er een ingrijpende

restauratie uitgevoerd.

Maar zoals zovaak, de tand des tijds knaagt maar door, zodat nu na
ruim 20 iaar blijkt dat één van de achtkantstiilen, die toen een nieuwe
las kreeg een meter boven het ondertafelement, nu geheel aan vervan-

STOOMDAG
HERHAALDE

Z

ging toe is.
Bii het opruimen van een muizennest kwamen wij erachter dat hij op
de steenzolder bij de aanhechting met een korbeel helemaal hol was.
Deze holte strekte zich bij verdere contröle uit vanaf de oude aanhechting tot aan de legeringsbalken welke het spilkalf dragen van de

koningsspil.
Als de nodige subsidiegelden vrijkomen (medio december) dan zal
tevens het gevlucht daar waar nodig herzien worden.
De onderhoudstimmerman van de stichting is op voorhand al begonnen
met het vervangen van diverse slechte kistramen, de teerluikjes boven
de lange spruit en een kozijn in de stenen onderbouw.
Tevens heeft hij alle plaatsen die daarvoor in aanmerking komen voorzien van nieuwe leklatjes.
Als molenaars ziin we bezig een koffie- c.q. instructieruimte te timmeren op de begane grond, en op onderhoudsgebied wordt waar nodig
geteerd en als het weer het nog toelaat geverfd.
Zo draagt "de Hond'r zijn steentje bii om het noorden van Friesland op
molengebied tesamen met ttde Eendraehttt te Anjum en rrRopta rt te
Metslawier interessant te houden.
Molenaar

G

.

De legeringsbalken zijn i.v.m.

liike

het doorzakken tiideliik

ach t-

Het moet nog bezien worden

of de bestaande legeringsbalken nog te gebruiken zijn.
De karbelen worden wel
vervangen.
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VAN HET HOUTZACEN DOOR DE EEUWEN HEEN,
ICH OP HOUTZAACMOLEN IIDE RAT II TN IJ LST .

GESCHIEDEN IS

ka nt
stiil

Het zagen van bomen heeft een hele geschiedenis achter de rug. Is
het tegenwoordig, met de huidige technieken een fluitje van een cent,
vroeger dacht men daar wel anders over.
De eerste technieken om een boom te bewerken, bestonden uit het
behakken met een stenen bijl (denk aan een uitgeholde boomstam voor
een kano) of de boomstammen in de lengterichting met behulp van wiggen te splijten, zodat men iets verkreeg dat enigszins de vorm van een
plank had.
Een hele uitvinding was de zaag, eerst gebruikt in primitieve vorm om
planken in te korten, maar later in verbeterde versie gebruikt om
bomen in de lengterichting tot planken en balken te zagen. Deze zaag
werd de kraanzaag genoemd.
De boom werd op een houten stellage gelegd, en met één man boven,
en één man onder werd de zaag door de boom gehaald.
Met de toenemende scheepsbouw groeide de vraag naar gezaagd hout,
en vele mannen oefenden dan ook het beroep van houtzager uit. Nu
nog bekend van naam zijn bijvoorbeeld de houtzaagtuinen van Amsterdam, waar toen tientallen mannen de hele dag aan het zagen waren om
aan de vraag haar hout te voldoen.
Een grote ommekeer was de uitvinding in 1592 van Cornelis Corneliszoon,
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hij was namelijk die het systeem iritdacht om de draaiende beweging
van een windmolen, via een krukas, om te zetten in een op en neer
gaande beweging, geschikt dus om te zagen. Met wel drie zaagramen
in één molen, werd met minder mankracht de produktie behoorlijk verhoogd. Hevige protesten waren het gevolg, van natuurlijk de houtzagers, die in deze automatisering een bedreiging van hun brood zagen.
Maar de techniek won, en vele houtzaagmolens werden gebouwd.
Goede tijden voor de molenaars in de gouden eeuw toen gigantische
hoeveelheden hout aan de scheepswerfen werd geleverd, voor onder
andere de bouw van Oost Indië vaarders.
Maar ook nu weer een verbetering van de teehniek met het aanbreken
van het stoomtijdperk in de 19e eeuw. Vele molens werden afgebroken
om plaats te maken voor stoomzagerijen, die het voordeel hadden dat
ze niet langer aftrankelijk waren van de wind.
Op zijn beurt werd in de 20ë eeuw de stoommachine weer vervangen
door de verbrandingsmotor en de elektromotor, en raarnzagen werden
vervaneten door snel lopende bandzagen, zoals nu nog worden gebruikt.
Zaterdag 15 september vanaf 10.00 uur herhaalde een deel van deze geschiedenis zich bij de houtzaagmolen trDe Rat?'in IJlst. De kraanzaag
was opgesteld, maar de houtzaagmolen kon door onvoldoende wind helaas
niet zagen. Om het geheel kompieet te maken, wasér hetstoomlokomobiel
van de heer Kruizenga uit Baflo om de demontabele houtzagerij van de
heer Meyerink uit Haaksbergen aan te drijven.
Dit alles werd mede mogelijk gemaakt
door de huidige houtverwerkende industrie van de fa. Oberman houtimport b.v. , die tevens een diapresentatie van de huidige houthandel ver-

DE MOLENS DIE MEEWERKTEN AAN DE NATIONALE MOLENDAG

IJlst, De Rat;

, De Eendracht;
Augustinusg'a, -;
Anjum

Birdaard, De Zwaluw;

, Tjasker;
, De Klaver;
Bolsward, Lonjee;
Brpeksterwoude, De Grote Molen;
Bolsward
Bolsward

Broeksterwoude , De Broekrnolen;
Buitenpost, De M0nts;
Burgwerd , De lliemerter Mole;
Burum, Windlust;
Dokkum

, Zeldenrust;
Dokkum, De Hoop;

Goengahuizen, Heechhiem ;
Hallum, Hoekstermolen ;
Hallum , Genezareth;
Hartwerd, Oegekloosterm. ;
Heerenveen, Welgelegen ;
Hogebeintum , Hogebeintumerm.
Huins , Huinsermolen;

Sehalsum, Sehalsumermolen

Joure, De Groene Molen;
Joure, Penningats molen;

Kimswerd , De Eendracht ;
Kollum , Tochmaland;
Kollumerpomp , D€ Westerm.

Sexbierum, Dé Korenaar;
st. Johannesgo, De Hersteller
Stiens, De Hoop;

: Suameer, De H*p

, De Bullemolen ;
Lol.lum, Meerswal;
Makkinga, De Weyert;
Marrum, D€ Grpte molen;
Marrum , De Phenix;
Menaldum , Rentmeester

t

Tjerkwerd, Babuursterm

Lekkum

Tzum
Tzum

iles

, De Phenix;
, Zwaantje;

Roodkerk, De H*p

t

.

;

Vegelinsoord, Grevensmolen;
Warga, Hempenserp.m.;
Winsum , Zuidooster m. ;
Witmarsum , De Onderneming;
Witmarsum, Pankoekstermolen
Wolvega, Windlust;
Workum, Niilannermolen ;
Worlrum , De Snip ;

Nijemirdum

Noordwolde, Windlust ;
Oosterlittens , Wieuwens ;
Oude Leije , Balkendsterp.

, Fatum;
, Duivenhok;

m

. ; Woudsend

, tt Lam ;

Woudsend, De Jager.

zorgde.

Zotn 250 personen brachten een bezoek
aan

dit veelzijdige zaaggebeuren.

Zager-molenaar Simon Piet Jellema liet
ons nog weten dat de genoemde houthandel de hele dag heeft gefinancierd
met als enige tegenprestatie dat hij zijn
klanten gratis mocht uitnodigen.
rrWellicht een idee voor andere molens?tt

vroeg Jellema zich tot slot tipgevend af .

t1

;

Langweer, De Sweachmerm . ; Tietierk , De Himriksmole;

Metslawier, Ropta;

;

;

Scharsterbrug, De Scharmolen;

Kon 's winters koud ziin op de molen. Een zok potot brengt uitkomst
zools op de foto die we 25- 1t-t78 moakten in t'De Eendrochtt' te Anium.
Links vriiwillig molenoor Henk Kingmo en rechts molenoors zoon
Douwe Schu.Jrmons.

;
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HoMELTE PAAL

Verslag van de heringebruikname van de schroef van de Spinnekop-

molen te Fatum o/d Tzum.
Deze doet nu dienst alstthomeie-pealrrbij het huis van de fam.
Kloosterman , Fikarusleane 57 te Winsum.

De restonten von de schroef ziin nu tthomeie-peoltt en de holve roede
is legger longs het pod noor de voordeur geworden,
Toen ik vorige zomer een bezoek bracht aan Durk Postlrumus jr. , die
bezig was de Spinnekopmolen te Fatum te restaureren, lagen bij de
molen nog de restanten van de schroef en roeden, die nu afgedaan
hadden. Deze onderdelen hebben eens een belangrijke funktie vérvuld
nl..: van windkracht stromend water te maken.
Bij mij kwam toen weer het idee naar boven wat ik me al jaren voor
ogen had gesteld nl. om nog eens een mooie, homeie-peal?t voor ons
huis te maken. Deze wens was nog niet in vervulling gegaan, dus deze
kans kon ik niet laten glippen. Ik heb Durk gevraagd wat hii met de
restanten zou doen omdat ik er wèl een bestemming voor wist. Hii
stemde hier direct mee in want anders zou het toch wordbn vérnietigd.
Alleen moest hij wel een halve roede houden want deze zou weer moeten
dienen als krooshek. Vroeger had er ook een balk gelegen, eveneens
dienend als krooshek en deze moest ook weer zo worden gemaakt. Zo
heeft zich het begin van de recycling (om een modern woord maar eens

te gebruiken) van het hout aangekondigd. Het is in de molen wereld
nog niet zo gebruikelijk om oud materiaal weer dienst te laten doen.
Toen Durk mij de restanten had bezorgd kon de renovatie beginnen.
Zo heeft eerst de halve roede zijn plaats gekregen. Hij doet nu dienst
als legger langs het pad naar de voordeur. Zo kan hij nu ook, net als
vroeg€r, rekenen op een bepalend gezicht, want als U ons huis bezoekt
zult U hem moeten zien, vooral nu de hekkersgaten naar voren zijn gericht. Maar dan komt de schroeÍ'kop, die door Durk bij het begin van
de sehoepen was afgezaagd, zich aankondigen. Hier moet nog wel het
één en ander aan gebeuren. Mijn principe is: als je zoiets doet je je
niet moet verhaasten.
Het belangrijkste was dat de schroefkop, nu hij een andere taak zal
vervullen, niet zodanig wordt veranderd dat niemand meer kan zien
waar hij eens Voor is gemaakt. Ik heb hem eerst van nieuwe schenen

voorzien, deze zijn nu wel van hout gemaakt maar ik heb geprobeerd
het origineel zo goed mogelijk te benaderen. De oude ijzeren schenen
doen weer dienst in de nieuwe schroef.
Toen kwam de kop van de nieuwe rthomeie-pealil in zicht. Het idee
kwam bii mij op om hier een dukdalfpet op te zetten. Deze had ik al
jaren geleden eens gekregen. Het bleek echter dat deze iets te groot
was maar dit is opgelost door tegen de onderkant van de pet een liistie
te spijkeren. Zo kreeg de tthomeie-pealrt al een bepalende vorm, want
na 31 jaar onder in de molen dienst te hebben gedaan, waar je door
veel mensen niet wordt gezien is dit in mijn ogen een grote opwaardering.
Menige afgedane schroef en roeden zullen vroeg'er verdwenen zijn
tusben damleggers of misschien als walbeschoeiing, zoals de vorige
schroef die nu tegenover de "irt-skoatil ligt. Na het aankleden van de
schroefkop moest zijn verleden ook nog kenbaar worden gemaakt. Dit
heb ik gedaan door dè plaats van herkomst en het geboortejaar uit te
beitelen met daarachter het jaar van heringebruikname:
Fatum 1959-1990. Hierboven staat ons huisnummer.
Na dit alles kon de verfkwast gehanteerd worden. Dit had als resultaat
dat het geheel nu groen is en de dukdalfpet, schenen en de letters
zilvergrijs. Nu moest het fundament nog gemaakt worden. Dit is verwaardigd van een ijzeren plaat met aan vier kanten steunen om een
schroef in te doen, onder de plaat is een buis van 1 m. lengte gelast
zodat het geheel in beton kon worden vastgezet.
De herplaatsing kon dus gebeuren. Miin idee was dat dit een officieel
tintje moest hebben en dat ik er mensen bij moest uitnodigen en iemand
die hem kon plaatsen en onthullen. Zo is e.e.a. gebeurd.
Durk Posthumus jr. heeft hem geplaatst en onthuld en er zijn fotors
gemaakt door molen-fotograaf Brunsmann. En dan de overige gasten:
Durk en Sijke Posthumus, Meye en Trees Teernstra, Jan en Sietske
Frankena en niet te vergeten hun dochtertje Ytsie. Zo is er na de
officiële gebeurtenis een gezellige avond gemaakt wat resulteerde in
de opmerking door één der gasten dat zoiets wel voor herhaling vatbaar was. Deze hele gebeurtenis heeft ons allemaal een prabhtige
herinnering gegeven die ons nog lang zal heugen.
S joeke en Linze Kloosterman.
Wtnsum , L7 aug. 1990
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TE DOKKUM

Aan het Grootdiep onder Damwoude, voorheen in de Gemeente Dantumawoude, stonden tot
- het jaar 1951 een tweetal huisies, in een van
deze huisjes bevond zich een gevelsteen met de afbeelding van een Bok.
De gevelsteen is 40 cm lang, 33 cm hoog en 11 cm dik. Deze steen is
tevens voorzien van het jaartal 1756. Deze gevelsteen is het enige wat
de herinnering levend houd aan de houtzaagmolen de Bok, of de Bock.
Deze molen werd waarschijnlijk genoemd naar een familie met de naam
Bok, welke in die jaren in Dokkum woonachtig was. In de Leeuwarder
Courant stond.een advertentie van een houtverkoping op 6 maart 1?62
bij ltde Houtmolen de Bock even buiten Dockum onder Damwoldetr. Op
8 februari 1830 verkocht notaris G.ttt. Posthuma te Dokkum fieen hechte
sterke en welbetimmerde houtzaagmolen, de Bok genaamd, met twee
droogschuren en twee woonhuizen, aan het Grootdiep no. g en 10,
Eig. wed. R. Minnema, Aalsumtr. De molen is na verkoop kennelijk
gesloopt want op 25 maart 1839:werd aan het Grootdiep een huizinge
verkocht met grond rrWaarop vroeger de Houtzaagmolen de Bok heeft
gestaanÍ. De molen werd overgebracht naar het Hoendiep te Groningen.
Daar waar de Friesche Straatweg
aan het Diep komt, even buiten
Groningen werd de molen weer
opgebouwd. In 1897 werd de
molen voor de tweede maal ge-

sloopt, dit maal verhuisde hij
naar Coevorden. Daar werd hij
later voor de derde en laatste
maal gesloopt. Bij de gevelsteen
met de afbeelding van de Bok,
behoorde oorspronkelijk nog
een tweede steen. Deze steen
zat mogeliik in het tweede huisje
ingemetseld. Deze tweede gevelsteen was voorzien van een gedicht, dat luidde als volgt :
Een Bok ben ik,
V.m. molen De Bock von Dokkt)m.
een bok ben ik geheten.
Foto : uit collectie P. T immermons.
Menigeen is Bok,
maar aeh , hij wilf t niet weeten.
Deze tweède steen is spoorloos verdwenen. Het jaartal 1756 op de eerste
gevelsteen heeft waarschijnliik betrekking op een verbouwing van de
molen. Want op een kaart uit 1739 komt op dezelfde plaats reeds een
houtzaagmolen voor. De gevelsteen met de Bok werd na de sloop van
het huisie in 1951 overgedragen aan de oudheidkamer van Dokkum.
Tegenwoordig is deze steen in het bezit van het Admiraliteitshuis te
Dokkum.

BRON: Leeuwarder Courant van 2L-7-L953, met dank aan de heer
L. Witteman uit Neck bij Purmerend voor de toezendinef van

het artikel.

in steen en hout te Dökkum.
Het Admiraliteitshuis te Dokkum.
Oude Adressenkaarten

De tekening van de gevelsteen

is gemaakt door Jan Hoekstra.

Voor een artikel over de bekende z.g. TTPOTROEDENt' heb ik
dringend uw hulp nodig. Ondanks dat ik ondertussen één en
ander uitgepuzzeld heb, is uw hulp hard nodig. Er staan nog
diverse onbekende witte vlekken open, die ik met uw steun kan
oplossen. Hoe meer stukjes aangedragen worden , hoe mooier en
completer de puzzel is. U moet nu niet denken : rrhij of zij doet het
wel voor mij ! tt.
Het gaat om de volgende gegevens of een gedeelte ervan.
Elke tip is van harte welkom.
1. Welke molen heeft of had nog een z.g. t'Potroede(ri) ", in
welke plaats en /of polder stond of staat hii?
2. Is het nummer en de lengte van de roede nog bekend?
3. Is het een binnen- en/of buitenroede?
(De afmeting kan afwijkend ziin)
4. Is het bekend of de roede aÍkomstig is van een andere molen
of verhuisd is? (Zo ja, indien mogq1iik ook van deze molen

5.

ge

gevens )

is de roede geplaatst en door welke molenmaker?
is of was zijn woonplaats?
6. Wanneer is (zijn) deze roede(n) vervangen (of gebroken) ?
7. Wetke molenmaker(s) had de molen in onderhoud?
8. Zijn er eventueel nog rekeningen bekend?
9. Heeft u zelf nog aanvullingen of opmerkingen?
Hoe meer stukjes aangedragen worden, des te beter het is : ! ! !
Het gaat speciaal om roeden van Friese molens.
Daarnaast zoek ik nog steeds naar diverse oude- en nieuwe
polder- of waterschaps "REGLEMENTEN I' of I'KONTRAKTEN ".
Herdenkingsboeken van diverse polders en waterschappen.
Verder (oude) bouwbestekken van diverse molens in Friesland
zijn van harte welkom. flieruit haal ik diverse gegevens voor
mijn artikels. Bij voorbaat nrijn dank voor uw medewerking
aan mijn oproep. De gevraagde gegevens kunt u mij het beste
laten toekomen via de post. Ik bcn gaarne bereid de gemaakte
onkosten aan u te vergoeden.
Wanneer
Wat

Mijn adres is: Kempenaerssingel
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Popke Timmermans.
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nu eens naar het N.O. van onze provincie, namelijk Kollum,
in de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland.
Hier hebben diverse molens gestaan; daar pikken we er één van uit.
In de moleninventaris van de vereniging ttDe Hollandsche Molen?t, die
opgezet is door wijlen Ir. A. ten Bruggecate, vond ik de bijgevoegde
tekening van deze oliemolen van Tijmstra. De molen is gelegen 0,5 km.
ten Z.O. van de kerk en aan de oostzijde van de vaart en is ingeschreven in aug. 1928 onder nummer 3235C.
Deze oliemolen was volgens het rtMemorieboektt van Jacob Hepkema
(uitgever van o,a. de r?Hepkema Krante") herbouwd in 1885, omdat
ziin voorganger uit 17.66 verbrandde in 1884. Maar volgens moleninventaris (welke later bijgeschreven is) staat: nvan de oude molenas, roeden van 78 voet vlucht of de gehele kap te kooptr en dit stond
in het rrProv. Gron. Courantl van 1885. De eerste molen was gesticht
door Cornelis van Scheltinga, Eysco de Wendt en Focke Hylckes Eskes.
De molen werd in 17?8 door de erfgenamen van Cornelis van Scheltinga
te koop aangeboden, waarop de mede=eigenaren de aandelen opkochten.
Later werd Bote Eskes en na deze H. Eskes en D.H. Andreae eigenaar.
Volgens de Leeuw. Crt. waren ook verkopingen in 1853 en 1871
(bod f. 4.988,--) bekend, maar helaas geen namen. Omstreeks 1875
kreeg Sijbren Tijmstra (aÍkomstig uit Witmar§um) de molen in eigendom.
Deze liet in 18?8 een stoommachine bijplaatsen. De molen r?De Pauw'r
werd pas in ca. 1903 ontnomen van wieken en staartconstruktie.
Helaas is de stoomolie (-molen) fabriek in 1919 afgebrand, toen deze
vermoedelijk eigendom was van Sijbren Tiimstra jr.
Wd gaan

Stichting Comité Kollum
Secretariaat :
G

. Bleekerstraat
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Kollum

Telefoon (05114) 1?51
Bank: Slavenburg Bank nv

(rek. no 64.43

.LT.Og8)

Gironummer van de bank gT
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Nog iets over de tekening; deze is te zien op een slechte en oude
fotocopie, met briefpapier van: Stichting r?Cornité Kollum ca. 1250rt.
lVaar het oorspronkelil'ke vel en tekening zich thans bevinden, is mij
onbekend. Ook de maker (-ster) van deze tekening is mij niet bekend.
Als u er meer vanaf weet, laat het mij even weten.

Bronnenmateriaal en dank aan:
- Oudheidkundige plaatsbeschriiving van de gemeente Kollumerland
en Nieuwkruisland, dl. I door mr. A.J. Abdreae, Kollum 1885.
- Noorliik Oostergo; Kollumerland en Nieuw Kruisland, door
Herma van den Berg, Den Haag 1989.
Molens in Friesland in oude ansichten, dI. II door D.M. Bunskoeke
- 'en

P. Timmermans, Zaltbommel 1982.
- Moleninventaris van de Ver. r?De Hollandsche
van de heer W.O. Bakker uit Harkstede.
- drs. D.M. Bunskoeke uit Heerenveen.
Heerenveen,

okt.

1990

Molenrr,

bij

monde

De oliemolen werd in 1766 gesticht door Cornelis van Scheltinga,
Eyso de Wendt en Focke llylckes Eskes.
De molen werd in 1778 door de erven van Cornelis van Scheltinga
ten verkoop aangeboden, waarop dc mede-eigenaren de aandelen

kochten.

Later werd Bote Eskes, en na deze de heren H. Eskes en D.H. Andreae

eigenaar.
Popke Timmermans

Naderhand is de heer Tijmstra eigenaar geworden, die er
stoommachine in aanbraöht.
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De mens heeft altijd momenten gehad van bezinni.g.
Som s sehept hij die zelf zoals jubilea.
Soms reïkt de natuur die aan zoals bij geboorte of overlijden.
Bij het overlijden van dhr. Bokma staan we stil bij het zeer
vele dat hij gedaan heeft voor het aanzien van Friesland en
voor het terrein van de molen in het bijzonder.
Wat ons echter het meest moet interesseren is het waarom

van zijn inspanningen. Ik denk dat het respect voor wat
vindingrijke, hardwerkende voorvaderen hebben uitgevonden, gebouwd maar bovenal met grote smaak hebben vormgegev€D , dat dàt hem vooral heeft bewogell .
Als wii als vrijwillige molenaars iets van dat respect en die
smaak hebben overgenomen , is dat de beste garantie voor
het vooral levend houden van cultuur.
Uit de aandacht die hij aan or.ze vereniging schonk mag
blijken dat hij iets in ons zag; laten wij dat waarmaken en
invullen.
De heer Bokma was een sympathiek mens en persoonlijk zal
ik de prettige gesprekken en raadgevingen missen.
Voor zijn familie is het gemis natuurlijk veel groter en
namens onze vereniging wens ik hen dan ook veel kracht.
Wellicht is het een steun te weten dat hij met zijn warme
persoonlijkheid voor veel mensen veel betekend heeft.
Jan Coppeils,
Voorzitter GiId Fryske Mounders.
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Redaktie:

Redaktie-adres:

UIT ONS PRENTENKABINET
kregen een reaktie op de ansichtkaart I'mooi Frieslandr die we
plàatsten op de achterkant van nummer 58.
Molenmaker/molenaar D. Posthumus uit Huins bracht de molen linksboven thuis als de korenmolen van Sloten; rechtsboven herkende hij
de poldermolen van de Noorderpolder onder Dronrijp. Deze uit 1833
daterende molen is later verplaatst naar Menaldum als De Rentmeester.
De spinnekop linksonder heeft volgens Posthumus vermoedelijk gestaan
in de omgevingvan Grouw, dit vanwege de vorm van de molen.
De spinnekop op blz. 34 kon hij echter niet thuisbrengen.
Voor nieuwe, onbekende (Friese) molenplaatjes is weer ruimte, zodat
U ze weer kunt toesturen in de hoop dat ze door onze lezers wellicht
thuisgebracht kunnen worden.
We
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