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In overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Littenseradeel, de waterschapen It
Marnelàn uit Bolsward en de Middelsel«ite uit Sneek, de Rijksdienst voor Monumenten-

zorg uit Zeist, de Landinrichtingsdienst en de stichting De Fryske Mole is in de laatste

maanden van 1990 een inventarisatie opgezet van molens en Amerikaanse windmolens

liggende in het gebied van de Ruilverkaveling Wommels.

Deze inventarisatie moet een oveÍzicht opleveren van molens die in de plannen ,--. de

ruilverkaveling zijn in te passen en de moeite waard zijn om te worden gerestaureerd I te
behouden. Inmiddels zijn 29 molens gelrventariseerd.

Voor het onderhoud van haar 43 molens heeft de stichting een onderhoudstimmerman in
vaste dienst. Tot augustus vorig jaar was dat Johan Cnossen uit Koudum. Per genoemde

datum heeft Johan een baan aangenomen als molenaar op de molen De Hoop in Stiens.

Als opvolger van Johan is benoemd Hielke Kloosterman uit Birdaard. Bij veel van de le-

zers al geen onbekende meer.

Om het onderhoud efficiënter te kunnen uitvoeren heeft het bestuur onlangs besloten een

aanhangwagen met deksel en imperial aan te schaffen. Hiermee wordt het mogelijk om

ook palen, latten etc. te kunnen vervoeren en kan ook het gereedschap in de aanhanger

worden meegenomen. Met name is hiermee een oplossing gevonden voor het vervoer in
de aanhanger van het §troomag8re8aat.

De aanschaf van de aanhanger werd mogelijk door bijdragen voor het kovinciaal Anjer-
fonds Friesland en het Fonds Zomerzegels. Hiervoor onze hartelijke dank

A. Cramer.
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

**'* Eind november 1990 heeft onze tweede secretaris, Jelle Bouma, wegens drukke
werkzaamheden moeten besluiten zijn bestuursfunctie ter beschikking te stellen. Het be-
stuur wenst Jelle wijsheid toe bij het vinden van een nieuw evenwicht in de bezigheden.

Deze mededeling kwam nogal onverwacht en het heeft wat haperingen in de bestuursmo-
len veroorzaakt. We zijn blij dat Elles Feenstra bereid is de werkzaamheden van Jelle
over te nemen.

Post over de inteme verenigingszaken (ledenadministratie, examens) kut u snlren naar:

E.C. Feenstra, Corellistraat 3, 8915 BM l,eeuwarden

*** De vertegenwoordiging van het Gild Fryske Mounders in het bestuur van de Fryske
Mole is overgegaan in handen van Betty GreÍnmé; Piet Hoogeveen is vervanger.

*** Helaas is de belangstelling voor een molenwimpel van het Gild Fryske Mounders te
klein (acht) om een verantwoorde bestelling te plaasen.
Dit plan gaat dus niet door.

*** Contributie toch nog fout!
In tegenstelling tot wat de secretaris in de vorige Utskoat zo stellig beweer<te, is de basis-
connibutie aan het Gild Fryske Mounders TWINTIG gulden. voor leden onder de acht-
tien of boven de 65 is het vijftien gulden. Omdat het bestuur vindt dar de contributie geen
belemmering mag zijn om lid te worden, kunt u zich tot het bestuur wenden als deze be-
dragen een probleem vormen.

In het tweede kwartaal verzendt de penningmeester acceptgirokaarten voor de contributie
over 1991.

Een aantal leden heeft nog niet de contributie over 1990 voldaan; wij verzoeken u dat zo
nodig alsnog in orde te maken.

*** Friese molentermen.
De heer s. de Jong te veenwouden heeft zich aangemeld voor de commissie Friese mo-
lentermen. Wie volgt?
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VOORLOPIGE UITNODIGING
De voorjaarsvergadering 1989 van het Gild Fryske Mounders vindt plaas op 5 april

1991, 19.30 uur te Akkrum, zaal De Lantaerne.

LET OP: dit is een WEEK I-A'TER DAN NORMAAL (vanwege Goede Vrijdag).
AGENDA

0. Opening.
l. Mededelingen en ingekomen post.

2. Yasstelling verslagen.

- Nonrlen najaarsvergadering (zie Utskoat 60)

- Jaarverslag 1990

3. Verslag bestuursactiviteiten.
4. Financieel verslag 1990.

5. Yenlag van de kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie

6. Verkiezing bestuur.

- Tussentijds afgereden Jelle Bouma;
het bestuur stelt voor te benoemen E.C. Feenstra te l-eeuwarden.

- Reglernentair aftredend (niet herkiesbaar)
F. Felkers. Het besruur zoekt een kandidaat

Kandidaten, onderstetmd door tenminste vijf leden, kunnen zich aanmelden tot de

aanvang van de vergadering.
7. Overleg met het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
8. Nieuwe Molenaars.
9. Rondvraag.

PAVZE

9. l*Àng.
10. Sluiting.

Een definitieve agenda en andere vergaderstukken worden u nog tijdig toegezonden.
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Onverzekerd werken met een molen?

Het is niet de taak van het bestuur van het Gild Fryske Mounders als wijkagent oP te te-
den in de molenbuurt" mafr als hetmis gaat worden we er wel op aangekeken!

Daarom nog maaÍ eens de feiten op een rijtje,

l) ALLE leden zijn verzekerd voor PERSOONLIJKE schade en letsel dat hen overkomt

op de molen en onderweg tussen hun huis en de molen.
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2) GEEN ENKEL LID is via het Gild Fryske Mounders verzekerd voor schade die door
zijn doen of laren is ontstaan AAN DE MOLEN.
Dit type verzekering heeft een relatief hoge premie. Het bestuur onderzoekt of dit lande-
lijk kan worden georganiseerd.
Het bestuur is van mening dat het belang is van de moleneigenaar dat de door de eigenaar
gewenste bemaling gedekt wordt door een verzekering (als ware er sprake van een
dienstberekking). Deze kwestie is aan de orde in de commissie die spreekt over her
molenaarscontract.

3) LEERLINGEN zijn ALLEEN IN DE LESSITUATIE verzekerd voor schade die zij
toeb,rengen aan andere personen of het eigendom van een ander (wA). Dat is dus alleen
op een lesmolen of op een stagemolen (ook lesmolen!) onder feitelijk toezicht van een
leermeester of bij activiteiten die plaats vinden in opdracht van de leermeester.

Helaas heeft het bestuur moeten vememen dat sommige leerlingen in hun enthousiasme
molenactiviteiten verrichten die buiten de hierboven gegeven omschrijving vallen.
DAT IS EEN ONVERANTWOORD RISICO!

GFT.FLLEN, MOLENAARS en LEERMEESTERS van her Gild Fryske Mounders zijn
op alle molens verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden.

4) Praktisch geen enkele verzekering, dus ook niet die zijn afgesloten via Gild Fryske
Mormders, dekt schade die is ontstaan door "verwijtbare nalatigheid" of "opzet,,. Deze
omstandigheden zullen wel nooit optreden, maar we vermelden het voor de zekerheid!

5) Buitengewone leden en donateurs vallen niet onder de verzekering genoemd in punt l)
en ook niet onder die in punt 3).

In de Gildebrief van het Gilde van Vrijwillige Molenaars verschijnt sinds een jaar een ru-
b,riek in enquètevorm. Langs deze weg trachten wij gegevens over molens en molenon-
derdelen te verzamelen-

om zoveel als doenlijk is, vast te leggen van bijvoorbeeld sfteekeigen oplossingen, en
om inzicht te krijgen in historische ontwikkelingen is niet alleen archiefstudie, maar ook
archeologie en met name het onderzoek van de gebouwen zelf van het grootste belang.

om dat laatste gaat het ons vooral. we zijn er van overtuigd, dat de lezers van uw blad
over een schat aan kennis en informatie beschikken. Bedoelde enquète kan leiden tot een
uitwisseling, en daardoor verrijking y ur dezekennis.
Daamaast is ook het molenbestand van de provincie Friesland een rijk gevuld ,,gebouwd-

archief'.
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Bij wat meer diepgaande studie valt telkens weer op, hoe weinig betrouwbaar historisch
materiaal er voorhanden is. Wat wete,n we van oude inscripties en bouwdata, wat weten
we van de ontwikkeling van de zelfzwichting? enzovoorts...

Deze rubriek wordt verzorgd door Dick Zweers, Frans Rutte,n en Paul Buijs.
De achterliggende bedoeling is om een optimaal documentatiesysteem op te zetten.

In dit systeem willen we, met de hulp van de lezers (thans nog alleen van de Gildeb,rief)
zoveel mogelijk (bouw)historische gegevens proberen vast te leggen, die zoveel mogelijk
gedateerd en gedocumenteerd zouden moeten zijn.
Dit systeem zal in principe onder vermelding van bronnen voor iedere serieuze gegadigde
toegankelijk moeten zijn.

Na een jaar kunnen we zeggen, dat de enquëte goed verloopt: de kinderziektes zijn in-
middels overwonnen. Het enthousiasme van de inzenders is harwerwarmend.

Wij benaderen U met het voorstel deze enquëte ook in Uw blad de Utskoat te publiceren.
Het is ons gebleken dat dit blad in Friesland veel wordt gelezen.

Wij hopen op deze manier ook reacties uit Friesland te l«ijgen en aldus een betere geo-
grafische spreiding van het beoogde documentatiesysteem.

Wij kunnen ons voorstellen, dat de materie ook voor Uw blad interessante kopij oplevert.
Bovendien zal hopelijk op den duur een beter inzicht ontsta:m in oorsprong en verbrei-
ding van typische Friese streekeigen kenmerken en hun wisselwerking met die in andere

delen van ons land.

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met molengroet,

Paul Buys.
Naschrift van de redaloie.
We onderschrijven het belang van een dergelijk documentatie van haile.
Daarom ook zullenwe gr(Mg gehur geven aan dc oproep orn de in het vooruitzicht ge-

stede bijdragen in ons blad te publiceren zodat ook niet-lezers van de Gildebrief hun
reak ies lenbaar hnrun rmakenwat lwt dul van dc documetatie alleen maar ten goede

zal lcornen.

Bovendien zal een en ander ook weer in ons eigen blad "De Utskoat" gepubliceerd wor-
den zodat iedereen er kennis van zal kunnen nerncn.
Tevens getuigt dit van een passerde satnenwerking tussen d.e beide molengilden. We wil-
len een ieder dan ook adviseren mee te werlezn aan de totstandkorning van let beoogde
do c urnc nÍ at í e s y s t ee rn.

Elders in dit nutnner trefi U een rndere uiteenzetting aan. .

(GwD)



In 1989 verscheen in "De Gildebrief', orgaan van het Gilde vrijwillige Molenaars een
artikeltje van onze hand getiteld: "Een nieuwe rubriek voor de Gildebrief'. U kunt dit
artikel aantreffen in dejuni-aflevering van dat blad op pagina 18.

we zijn bijzonder verheugd met de toegezegde medewerking van de redactie van Uw
blad, en willen trachten er samen iets goeds van te maken.
Inmiddels zijn er met deze rubriek de nodige plezierige en leerzame ervaringen opge-
daan!

op grond van deze ervaringen leek het ons goed bovengenoemd artikel voor U te bewer-
ken, om daarmee duidelijk te maken war onze bedoelingen zijn.

Molenenquëte, inleiding;
Bij bezoek aan andere molens vallen vaak bijzonderheden op, dié de nieuwgierigheid
prikkelen. In dit een typisch streekeigen oplossing, hoe oud is deze constructie? vragen,
wagen, vragen......!
Een antwoord is niet zo gemal*elijk te vinden. Je blijft ermee rondlopen, ror je iemand
ueft die zegt; dat heb ik wel meer gezien, dat zit daar en daar ook zo.
ook op je eigen molen zijn dingen te zien waar je al jaren aan voorbij bent gelopeq tot-
dat je ineens ontdekt wat de betekenis, of het rurieke ervan is.

Traditleg streekelgen kenmerkenl
onze molens zijn gebouwd in het verledeq vanuit een vaak heel andere logica dan die
van deze tijd. Tradities en typisch streekeigen oplossingen spelen een belangrijke rol.
Wat dat betreft is er een overeenkomst met streektalen en dialecten.
orndat de communicatie in onze tijd beter is gaan we eigen uadities meer een meer qpge-
ven om er algemene waarden voor in de plaats te stellen. ook in vroeger tijd waren er
allerlei ontwikkelinge4 stomingen en invloeden uit andere gebieden.
Nu komt dat alles in een stroomversnelling en dat vinden velen met orrs toch wel jammer.

Het unieke van deze tijd met zh communicatiemiddelen is, dat we de verschillen kunnen
zien, en erover kunnen horen en lezen. we zouden er daardoor meer inzicht in kunnen
l«rjgen. Het is goed om zuinig op ons erfgoed te zijn, maar het is ook goed, en zelfs hard
nodig zoveel mogelijk gegevens vast te leggen voor ze definitief verdwijnen.

Het inzicht in streekeigenschappen betreffende de molenbouw is nog beperkt tot uiter-
lijke kenmerken. Zo is het ook met historische onrwikkelingen.
Na verloop van tijd ben ik er wel achter gekomen, dat je steeds minder weet, naarmate je
langer meeloopt. Dat is niet zo verwonderlijk, de molen heeft zijn wortels in het verle-
den, en datverleden laat zich z'n geheimen maar moeizaam ontfutselen.
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Kennisbundeling;
Samen weet je meer dan één, dat is wel duidelijk. Onder de vele molenvrienden is een

schat aan informatie en kennis aanwezig, die soms bij toeval ter sprake komt. Bekende

feiten krijgen soms een andere betekenis als ze tegen een bredere achtergrond worden ge-

plaatsL
riy'e zouden het toeval een handje willen helpen door een goed documentatiesysteem op te

zetten. De wagen die rijzen worden gekoppeld aan de her en der verspreid aanwezige

kennis. Dat kan zeer vruchtbaar zijn.

Paul Buys, Frans Rutten en ondergetekende zitten al enkele jaren te broeden oP e€n mo-

gelijkheid bovenstaande gedachte concreet voÍm te 8even.
Het plan hiermee aan de slag te gaan heeft in "De Gildeb,rief' al zn beslag gekregen en

zal nu ook in "De Utskoat" gestalte krijgen.
Gekozen is voor de enquètevorm. \Ye hopen dat velen van U hieraan mee willen doen.

Hoe breder de spreiding hoe groter het effect.

\Ye zijn er van overtuigd dat velen hieraan plezier kunnen beleven, omdat de onderwer-

pen heel b,reed gekozen worden, en alle regio's van het land aan bod komen'

Hoe werkt het;
We stellen over een bepaald aspect een aantal vragen, aan de hand van een inleiding. De

bedoeling is, dat U de molen ingaat, en de vragen zo goed mogelijk beantwoordt. De bin-
nenkomende gegevens worden verzameld en geÍnventariseerd. Een en ander moet wel

schriftelijk worden afgehandeld, omdat anders voor ons de aan het project te besteden tijd
niet te overzien is. Te zijner tijd wordt er dan over het onderwerp een verhaal in Uw blad

geplaatst waarin de enquètegegevens zijn verwerkt. Dat zal niet altijd meteen in de vol-
gende aflevering kunnen, want het verzamelen en uitwerken kost onnoemlijk veel tijd.
Het kan dus zijn, dat er twee keer achter elkaar een lijst met vragen wordt geplaatst.

Onderwerpen;
De bedoeling is, dat in de eerswolgende aflevering de licht op de korenmolen aan de orde

wordt gesteld. We hebben nog diverse andere onderwerpen in petto.

Onderwerpen die bij wijze van spreken in aanmerking komen zijn vaak molenbouwtech-

nisch van aard. De historische achtergrond is belangrijk. Te denken valt aan; de vang, de

wachtdeur, plaats van stellingdeuren, pennedeswerk op de korenmole4 stellingmolens

met doorgaande stijlen, standerdmolens en hun streekeigen kenÍne,Íken, armwielen enzo-

voorts... Suggesties voor onderwe4rn kunne,n door de lezers worden gedaan. Ook streek-

termen hebben de belangstelling. Op dit punt kan misschien het reeds in Sang Eezette
onderzoek gesteund worden.
Ook zal gevraagd worden naar oude geb,ruiken, die evenzeer steeds meer door vervlak-

king dreigen te verdwijnen. Ze kunnen dan tenminste nog worden vastgelegd.

Documentatiesysteeml
Het documentatiesysteem waaruit op den duur steeds meer conclusies kunnen worden ge-

"De GildebrieÍ"
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trokken moet voor iedere serieuze onderzoeker toegankdk zijn, en eventueel ook voor
publicatie beschikbaar. uiteraard kan dat alleen na toestemming van degenen die gege-
vens beschikbaar stelle,n.

we hopelr op vele positieve reacties. Graag tot de volgende keer, ook namens paul en
Frans.

Dick Zweerc,
Burg. Hogguerstraat 907,
1064 ED Amsrerdam,
tel.: 020-149560.

De stichting Monument van de Maand werd in 1986 opgericht. De voomaamste doelstel-
ling was - en is nog altijd - het onder de aandacht brengen van de monumenten bij de
eigen bevolking en bezoekers van buiten Friesland.
van april tot en met november worden een of meer monumenten op vrijdag-, zaterdag-
en zondagmiddag opengesteld voor het publiek. Daaromheen worden culturele en recrea-
tieve activiteiten georganiseerd zoals lezingen, rondleidingen, concerten, dansvoorstellin-
gen en tentoonstellingen.
Over het moment van de Maand verschijnt iedere keer een rijk gei'llusreerd en gebonden
boek. Daarin staat onder meer hoe het monument tot stand kwam en wat er in de loop der
tijd is veranderd.

Doordat de boeken regelmatig zijn verschenen leidde de uitgave van de reeks van veertig
verschillende titels tot verzamelen.

vanaf het begin worden bij de keuze van een Monument van de Maand verschillende
kriteria gehanteerd. Niet alleen zijn de kwaliteit van het monument, de evenredige sprei-
ding over de provincie en diversiteit in soorten monuÍnenlen van belang. ook het sei-
zoer4 andere activiteiten in de regio, bereikbaarheid en de opvangmogelijkheden van be-
zoekers belangrijk. Bovendien wordt over het algemeen voor monumenten gekozen die
anders niet of moeilijk toegankelijk zijn. De roegang tot de monumenren is doorgaans
vrij, de activiteiten zijn bijna altijd gratis.
Dat het Monument van de Maand voorziet in een behoefte bleek uit een enquète onder de
bezoekers in 1988/89.
Niet alleen in Friesland, maar ook landelijk gezien worden stads- en dorpsgezichten,
kerken, kastelen en paleizen gewaardeerd en bezocht doot nim 40go van de vakantiegan-
gers die hun vrije tijd in eigen land doorbrengen.
Het aantal mensen dat het Monument van de Maand bezoekt was in het jaar van oprich-
ting 14.500. Binnen vier jaar was dar aantal meer dan verdrievoudigd. voor her jaar 1990
ligt het totaal rond de 50.0fi).

9

Redenen van het succes zoekt de Stichting in de formule en in samenhang daarmee de
continuiteit, organisatie, ervaring, publiciteisbenadering, publikatiereeks e,!r presentatie-
formule. Beeldmerk en lay-out zijn inmiddels bij een groot deel van de bevolking in
Friesland bekend. Ook buiten de provincie zijn de activiteiten van de stichting bekend ge-
raakt, mede door de aandacht die landelijke dagbladen, vakbladen en toeristische pro-
gramma's eraan schonken.
Voor het Monument van de Maand is de rol van de regionale pers en de lokale en regio-
nale omroepen (radio en t.v.) van groot belang.
Een toenemend aantal me.lrsen waagt regelmatig de folder met het maandprograrnma aan
en maakt een keuze uit het aanbod. Voor de Stichting is het van wezenlijk belang dat de
organisatie door wordt gedragen de eigen, Friese bevolking.

Niet alleen volwassenen bezoeken de Monumenten van de Maand.
Door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding worden iedere maand
lesbrieven samengesteld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Gebleken is dat ook
het voortgezet. onderwijs en groepen uit de volwasseneducatie hiervan gebruik maken.

Samengevat kan worden gesteld dat de doelstelling van 1986, de latente aanwezige be-
langstelling van de bevolking voor Friese monumenten op te wekke4 bereikt is en de ge-
kozen aanpak juist is geweest. Dit, en het feir dat het projekt wordt gedragen door de in-
woners van Friesland is voor de Stichting Monument van de Maand voldoende reden om
na het eerste lustrum door te gaan.

Na 1990

Na vijf jaren - die in toenemende mate su@esvol zijn geweest - staat de Stichting Monu-
ment van de Maand nu voor een keuze.
Acht kwaliteismonumenten per jar betekent dat aan de bekende - wat zeker niet bete-
kent ook minder geliefde' of minder interessante - monumenten als Monument van de
Maand aandacht is gegeven.

Orn deze minder bekende objekten onder de aandacht te brengen zullen de monuÍnenten
meer dan tot nu toe met elkaar in verband worden gebracht en ook meer met andere toe-
ristisch-recreatieve en culturele zaken. Een van de mogelijkheden is de ontwikkeling van
cultuurtoeristische routes in Friesland.
Uit een in de zomer van 1990 gehouden onderzoek onder verschillende instellingen op
het gebied van cultuur en recreatie blijkt dat er behoefte bestaat aan een concrete uitr'ver-
king van ideeën op het gebied van cultuuÍoerisme in Friesland.
In de nieuwe opzet blijft het doel van de Stichting Monument van de Maand het stimule-
ren en vergroten van de belangstelling voor de Friese monumenten, landschap, dorp of
stad. Daarbij richt de Stichting zich zowel op de eigen bevolking, als op bezoekers van
buiten de provincie.
Behalve de bestaande groep van in de bouwkrmst ge'rnteresseerden zullen ook zij die
meer willen weten over de omgeving, de geschiedenis, de natuur en andere, vergelijkbare
monumenten in Friesland bereikt worden.

I VIJF JAAR MONUMENT VAN DE MAAND,
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Door de ttrematische presentatie van de verschillende monumenten, wordt het Friese cul-
tureel erfgoed in een samenhang geb,racht. Daartoe wordt ieder jaar een thema gekozen.
Andere jaarthemas kumren onder andere 'wonen e,n \ilerken', Taal e,n culturn', 'Friese
Geschiedenis' erl.Ziel, zorg en zaligheid zijn.
voor het eerste jaar in de nieuwe opzet is gekozen voor het thema "Bouwen in Friesland'.
Dat betekent dat gedurende acht maanden verschillende bouwperioden aan de orde
komen. In het boek - wat groter van formaat dan voorheen wordt - worden behalve het
opengestelde Monument van de Maand ook andere, vergelilkbare monumenten in
Friesland uit dezelfde periode beschreven.
ook wordt in het boek aandacht geschonken aan de geschiedenis van de omgeving waar
het monument staat, andere bezienswaardigheden en natuurgebieden in de regio worden
beschreven. Deze worden op routekaarten aangeven. Niet alleen in die ene maand, maar
ook nog lang daarna kan men aan de hand van het boek de monumenten in de provincie
gaan bezoeken.
De keuze van een jaarthema, de uitgave van een nieuw en groter boek met daarin niet al-
leen aandacht voor het ene Monument van de Maand, maar ook bezienswaardigheden el-
ders in stad of de omgeving, natuurgebieden en vergelijkbare monumenten in de rest van
Friesland, met daarbij de routekaarten zijn de voomaamste verschillen met het Monu-
ment van de maand tot nu toe.
De boeken zullen als vanouds rijk worden gei'llustreerd met oude tekeningen, prenten en
schilderijen, met foto's van vroeger en foto's van de situatie nu.

ACHTKARSPELEN GEEF.T 75.OOO GULDEN.

Restauratie molen Kortwoude rond!

Fred Rutten uit Buitenpost hield ons in de afgelopen periode op dc hoogte van de her-
stelplawen m.b.t. de molenromp ruiie van Kortwoude waarvoor onze dank,

"SURHL/ISTERVEEN - Wat voor onmogelijk werd gehouden, lijkt toch re gebeuÍen: De
oude molen onder Koartwàld wordt gerestaureerd! Za&a de gemeenteraad van Achtkar-
spelen een bedrag van 75.000 gulden beschikbaar stelt, kan worden begormen met de in-
grijpende opknapbeurt. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft inmiddels het
principebesluit genomen met de restauratie in te stemmen. Dat betekent dat over drie we-
ken het licht daadwerkelijk op groen kan worden gezet", aldus "de Feanster" van 29-11-
1990. Het licht kwam inderdaad op groen.

De werkelijke kosten van de restauratie worden geraamd op ongeveer 650.000 gulden.
Dankzij verschillende subsidiepotjes blijft de feitelijke investering echrer veel lager en
hoeven surhuisterveen, provincie en gemeente samen'slechts'225.w gulden op tafel te

1t

leggen. Ondermeer tijdeirs Plaatselijk Belangvergaderingen is de afgelopen jaren vele

malen gesproken over de mogelijke restauratie. OÍndat er een bedrag van meeÍ dalr een

half miljoen gulden zou moeten komen, was het vertrouwen in de totale opknapbeurt niet

steeds even groot,
Vooral op initiatief van de opgerichte stichting "De Feanster Moune" zijn de afgelopen

maanden alle mogelijkheden op een rijtje Eezat erL in overleg met de Semeente, provincie,

scholengemeenschap "De Wàlden" en andere betrokkenen i§ men tot de conclusie geko-

men dat restauratie als zogenaamd werkleer-project haalbaar is.
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Het is de bedoeling dat leerlingen van 'de wàlden' zullen worden ingezet om werkerva-
ring op te doen.
ondermeer uit het Europees-sociaal Fonds is inmiddels een belangrijke bij&age roege-
zegd, terwijl ook de provincie enthousiast is.
"It hinget no noch fan de gemeente 6f, zegt bestuurslid J. van Kammen van de stichting
desgevraagd. "De bijdrage fan surhÍsterfean sels mei giin probleem wëze. Meikoarten
sille ferskillende aksjes opsetten wurde". Ondermeer zullen in winkels mini-molentjes
worden geplaatst waarin bijdragen voor de restauratie krmnen worden gedaan.
"wy birme der ek sa goed as Ít", reageert wethouder K. veenstra van Achtkarspelen. "De
moune kin in unyk presintearbledsje fan surhósterfean, fan Achtkarspelen, wurde. No't
dizze kàns der is, mei de gemeente gjin nee sizze". De wethouder hoopt daarom dat reeds
in december een voorstel om het gevraagde bedrag ter beschikking te stelleÍL aan de ge-
meenteraad kan worden voorgelegd. "Ik wol my hjir graach sterk foar meitsje want de
morme is in monumint". omdat er reeds verschillende subsidietoezeggingen liggen, is
enige haast geboden. In elk geval moet dit schooljaar worden begomen met de werk-
zaamheden" verduidelijkt de heer van Kammen. De stichting hoopt dat de molen in de
toekomst ook weer daadwerkelijk kan worden geb,ruikt. "At it kiru moat de mogne safolle
mooglik wer rendabel makke wurde. Dat kin it bëste troch der mei te draaijen".
Daarom zullen de komende maanden verschillende bakkers in SurhuisterveeÍr en omge-
ving worden benaderd met de vraag of zij belangstelling hebben voor grondstoffen uit de
"eigen" molen.

Deze achtkantige houten bovenkruier gron dzei-
ler was het eigendom van Boonstra's polder, en
was uitgerust met een vijzel. Op 1 januari l92l
werd de molen voor een bedrag van f 3.750,--
verzekerd brj de Onderlinge Brand Assurantie
Societeit. Deze verzekerirg werd afgesloten
door Pieter P. de Boer, deze was toen de boek-
houder van de polder. Op 31 december l9Z4
werd het verzekerd bedrag verlaagd tot

f 2.650,--. Op 29 maart 1930 werd door de ver-
zekeringsmaatschappij als eigenaÍen van Boon-
stra's polder vermeld de heer Reinder Jellema,
Groningerstraatweg 100 te Leeuwarden, en
Johannes lftol, Dorp 39 te Huizum .ln daaelfde
juar 1930 werd E. Land als molenaar op deze
molen genoem{ in februari 1943 srond hij nog
ingeschreven als de vaste molenaar van de mo-
len. E. Land woonde op her adres Tijnjedijk 55
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te [.eeuwarden. f)e molen was kadestraal bekend als Tijnjedijk te Huizum sectie C no.
842.Op 1 maart 1934 werd het verzekerd bedrag nogmaals verlaagd tot f 2.000,--. Op 27
augustus 1936 werd een nota voldaan aur H. Visser te Hempens groot J 30+3S. Vermoe-
delijk betrof dit de aanschaf van Een electromotor. Op 20 september 1937 werd am de
Gemeente l.eeuwarderadeel een bedrag betaald voor de kabel aansluiting. Op 16 novem-
ber 1937 werd de verzekering andermaal gewijzigd, het verzekerd object omschreven als
"een romp van een watermolen, zonder wieken en een stenen bijgebouwtje waarin een 8
pk elecuomoter". Als eigenaren van de polder werden toen vermeld Reinder Jellemq
Breedstraat 60 te Leeuwrden, en Willem H. Koopmans, Torenstraat 2 teHnizum. Op22
oktober 1937 werd voor de eerste maal de elecuiciteis rekening betaald. In februari 1943
verkeerde het restant nog in een goede staat. En was het polder bestuur te bereiken via
J. Hiemsra te Goutum. Op 30 september 1944 werd Jouke Pieter Hiemstra wonende aan

de Tijnjedijk 2l te Huizum door de verzekering ingescfueven als eigenaar van de molen.
Door de verzekering werd op I novernber 1951 als "nieuwe" eigenaar ingesctneven
Boonstra's Polder, secretaÍis L. Havenga wonende aan de Schrans ?8 te Huizum. Op 6

oktober 1951 werd het verzekerd bedrag verhmgd tot f 4.000,--. En de omschrijving v.h.
risico luidde toen: "romp van een watermolerq zonder wieken, van hout en stenen bijge-
bouwtje, w.i. electromotor, met inbegrip van schroef en drijfwerk. Niet meeverzekerd
zijn de fimdamenten, middelbak en uitschoot van gewapend beton. In augustus 1973
werd deze molen als monnikmolen aangeduid. In mei 1978 stoÍrden de restanten van de
molen nog aan de Oude Potrnarge, tegenov€r het politiebureau. Het is helaas niet bekend
wanneer de restanten van de molen definitief verdwenen.

Bron: Kasboek van de polder. In Gemeente archief Leeuwarden.
Rijksdienst voor monumentenzorg.
Verzekeringspolis.

Foto via S.Gnjpstra te Leeuwarden.

HOEKSTERSINGEL TE LEEUWARDEN

Rijksdienst voor de monumenten zar E.
Eigen waaÍnemirrg.

D. Swierstra.

Aan de Hoekstersingel was vroeger een blekerij geves-

tigd, in dit pand was een gevelsteen ingemetseld met
daarop afgebeeld een houtzaagmolen. In januari 1909

werd deze gevelsteen door het gemeentebestuur, bij
monden van de heer C.A. Hofkamp, §eschonken aan het
Fries Museum. In januari 1929 werd deze gevelsteen in-
gemetseld in de Pijlsteeg. Deze steen staat bij het Fries
Museum ingeschreven als 1349.In april 1990 werd de-
ze gev elsteen opnieuw geschilderd.

Bron: Fries Museum.
D. Swierstra.Foto D. Swierstra.

I aoonstra's Polder te Leeuwarden - voorheen Huizum II
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PIETERSBUREN 402 TE LEEUWARDEN

Aan het Zuidvliet bij Pietersburen stond de
windmolen De Jonge Fenix. Deze had oor-
spronkelijk de huisnummers 164 en 163. In
L877 werd dat in 402 veranderd. In deze molen
was een gevelsteen ingemetseld met als op-
schrifu De IONGE FEND(. Rees de Fenix uit
de kolen En des vaders assche weer, So doet
ook dees nieuwe molen. Twee verslond hier't
vuur weleer Siet gy dees steen formeren Dien
den eek en duwesteen Doet tot nutte stof ver-
keeren Tot de dienst van yder een 's Hemels
hand die dekk'voortaan dit Gestigt so lang 't sal
staan , Gestigt door P. & H. van der Meulen
1752. De gevelsteen van deze molen wercl na
de sloop van de molen in 19(0É-" door de heer
E.H. Hakman uit l-eeuwarden op l0 september
lg{M- geschonken aan het Fries Museum. In
april 1929 werd de steen ingemetseld in de Pijl-
steeg. De steen werd door het Fries Museum in-
geschreven als 689 G. In april 1990 werd deze
steen opnieuw geschilderd.

Bron: \Mijkboek 1877 .

Fries Museum.
D. Swierstra.

OLDEGALILEEN 179 te Leeuwarden

Dit pand, de voorïnalige cichoreifabriek werd
in 1813 door V/illem Ter Horst aangekocht en
in 1819 geheel vernieuwd. In dit pand was in-
gemetseld een gevelsteen voorstellende een
Rosmolen (houten snijraam?). De fabriek is, na-
dat in oktober 1916 de voorraadschuur geheel

uitbrandde, in 1916 geliquideerd. De gevelsteen

met de fraaie voorstelling van de rosmolen staat
thans (november 1990) in de tuin van het mu-
seum het Princessehof te l,eeuwarden.
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Bron: Fotocollectie Servaas Wigersma (1907) Topografische atlas Gem.I-.eeuwarden H34

Foto D, Swierstra. D. Swierstra.

"Den Bouwmeester sal sijne werv met genoeg en deugdsaam Gereedschap voorsien.
By desen sullen wel l0 à 12 Dommekragten, by andere geseid Kelder winden voegen".
Dit citaat is uit: "De Nederlandsche scheepbouwkonst" van Cornelius van Yk uit 169?.
Zeer vall. toepassing is het vervolg hierop; van toepassing omdat het restaureÍen var een
oude dommekracht van de molen "de Jager" in de kerswakantie is uitgevoerd.
De Bouwmeester vervolgde zijn lofzang als volgt "Onder alle de Scheep.Oorr*t nsdige
Gereedschappen isser geen dat van meerder gebnrik of nutrigheid dan het Win4 of
Dommekragt is. Haare voorname Deugd bestaat in het digt ineen voegen, en wel op mal-
hander passend. Temperament haaren Raderen; want die niet digt ineen voegendg sullen
schokken, en gansch oneffen gaan, e,n bij gevolg veel van haar kragt verliesen; en deselve
niet van gelijke hard, of sagtigheid sijnde, dewijl sy dog om her groot Geweld dat sy te
lijen hebben, van geen louter staal konnen weseq sullen malkander afschaven, gemeen-
lijk genaamd Yserkauwer; 't geen daaraan aan gekend werd, als sy eenig geweld doende
afuylsel van Yser te voorschijn brengen; waar door sy binnen korten tijd t'eenemaal on-
bruikbaar staan te werden."

De Woudsender dommekracht is volgens mij zeker 100 jaar oud gezien de vervaardi-
gingstechniek. Het respect voor het oude vakmanschap met zijn grote kermis van mate-
rialen en kunde om er mee om te gaan wordt nog groter als men bedenkt dat men die
techniek al zoh 350 jaar geleden beheerste (ZievatYk hierboven).

Beschrijving.
Een goed blok hout van 73 x 22x lO cm vornt het lichaam waarin het "windwerk" past
en waarin de tandheugel met klauw onderaan en Hoorn boven aan glijdt. Kwartiers ge-
zaagd, recht dradig, winddroog eiken zonder fouten en goed gewaterd; dat is het beste
met de minste kans op barsten.
Onze oude dommekracht had het al lang begeven en we behielpen ons met een stel
loeizware stalen l«engen.
Het windwerk bestaat uit een tandwiel vut 22 tzrdqr met daaraan een rondsel van 4 tan-
den dat in de heugel grijpt. Het tandwiel wordt aangedreven door weer een rondsel met 4
tanden. Dat rondsel zit op het verlengde van de as waarop de kruk past.
Een daar begint al de bewondering.
De rondsels van 4 tanden zijn uitgehakt met de hand uit een vierkant sruk staal. Gewoon
de hoeken laten staan en kuiltjes hakken. Het vierkant is wat dunner gemaakt waar hij
door een vierkant gat in het tandwiel moet; de hoekpunten worden omgesmeed en ook
het tandwiel zit vast voor de eeuwigheid.
op de assen worden ronde trypen gedraaid en voor de zwengel en het palrad een vierkant
gevijld en klaar is kees. Dat dacht ik tenminste. Toen ik wat oneffenheden wilde weg vij-
len kon ik dat wel vergeten. AIIes was vakkundig gehard en ontlaten door de smid; dus
de vijl kon je wel weggooien.
Van Yk in 1697 had wél gelijk toen hij het had over "passend remperamenr" (goede ver-
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houding) en "van gelijke hard of sagtigheid sijnde" om geen afvijlsel van yser te krijgen.

op een voor- en achterplaat zijn lagerbusjes geklonken en twee "U" ijzers waar hrssen de
heugel glijdt.
De heugel zelf glijdt nog met een aangesmede borst langs twee strippen op het hout.

Ja, dat mooie smeedwerk. De smeden waren krmstenaars die het ijzer kneden als ware het
klei. Een prachtig gevormde klauw en hoorn is het resultaat.
En dan de manier waaÍop de grote doorns in de voetplaat ziuen. Een vierkant gat wordt
gemaakt door twee diagonale sneetjes te maken, de flapjes om te vouwen en de doorns er
in te drukken. Gloeiend nanrurlijk en bij aÍkoeling zit het geheel muur vast. simpel, snel,
doeltreffend, geniaal. Zelfs de knrk is mooi en doelmatig smeedwerk.

Voor verdere details zie bijgevoegde tekening met voornaamste maten.
Het ap,paraat weegt 30 kg.

De KrachL
Hoe sterk is zo'n dommekracht?
Bij één omwenteling van de l<ruk verdraair het tandwiel 4122 slal. Het tweede rondsel
verdraait dus ook 422.Hetheeft zelf 4 tanden met een steek van 27 mm. De heugel gaat
dan 4 x 4 x27 mm = 19,6 mm omhoog.

22
Eén omwenteling is lang: de straal van de kruk 180 mm x 2 x TT = 113l mm.

mm ÍIm
Deverhouding 1131 : 19,6 is 58x

Dus met Z0kg aan de zwengel kan men ongeveer 1200 kg optillen.
Met recht een kracht.

Het woord.
Waar zijn de oude woorden van afgeleid.

a. Dommekracht:
Volgens van Dale's etymologisch woordenboek van Dom = spil + kracht.
Dom is aftomstig van duim = naaf.

b. Kelderwind staat niet in Van Dale.
rrly'el vond ik: keilderen = keggen en wind of windelen = rondwentelen.
Nu is opkegggr de oudste manier om b.v. zware schepen in aanbouw omhoog te brren-

8en.
Dat "keggen" door slaan is door onze kelderwind nu vervangen door keggen met hulp
van een draaiende zwengel.
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Tot slot
KeÍmis van matef,ialen - vaardigheid om het te bewerken - getest in de ruige praktrjk -;
àed'aaf een volmaakt werktuig dat respect afdwingt voor het vernuft ,"i orrr, ,oor-
ouders.

De woudsender molen heeft weer één goedwerkend exemplaar. Eigenlijk zijn er twee
nodig om zware bomen goed te behandelen.
Wie kan nog een "eenvoudige" dommel«acht voor ons bemachtigen?

Jan Coppens.

Molens zijn altijd werktuigen geweest, vroeger en nu weer. Alleen gaat dat nu anders. In
de Utskoat hebben we het voornaÍnelijk over oude molens waarvan er maar een paar zijn
die draaien om den brode.
De nieuwe molens zijn in opkomst en Friesrand is er een geschikte provincip voor, daar
weten we alles van.

Het Gild Fryske Mounders heeft al eens een gezamenlijke activiteit gehad met de vereni-
ging wEB (windEnergieBenutring) die het gebruik van windenergie in huishouden en
bedrijf voorstaat.

onlangs kwam op het secretariaat van het GFM een folder binnen van de vcBVy': de
Vereniging tot Collectief bezit van Windmolens Fryslàn.
Toals de naam al ze9t, gaatdeze vereniging een srapje verder: ze spaart geld voor inves-
tering in tamelijk grote molens voor gemeenschappelijk gebruik. De vereniging bestaat
sinds 1985 en sinds 1988 zijn er zes molens gebouwd (zie kaartje).

Kennismaken met de VCBl.I-Frys16n

Samen een molen !

tot Collectief
van l{indmolens

Fryslàn F

Secretariaat : Postbus 76
8600 AB Sneek
teI. 05147-1953

Postgiro : 48 69 353 Boornbergum
Frieslandbank; 29.62.37.I0B Drachren
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Natuurlijk kan niet iedereen een molen in zijn achtertr.rin hebben of op het dak van zijn
flat. Daarom is het een goed idee gezamenlijk de schouders te zetten onder een schone

energievoorzie,ning: alles wat we niet opstoken is een spaarPot voor de toekomst.

Steun de schone energiehuishouding met een donatie, een schenking, ee,n lidmaatschap.

U kunt ook inleggen met eEr lening die wordt afgelost in tien jaar met een rente van on-

gev*r 59o, dat hangt af van de produktie van molens. Het rendement van de molens

hangt we€r af van de wind en de prijs die het PEB betaalt voor de teruggeleverde energie.

Jaap van Driel.

Een boelebespreking

De lezers van De Utskoat zullen z'n ruam iruniddels wel lecrmen. Severein steldc irruners

de handige Utskoat-indd satrlen en nu ligt er dan alweer een publicatie van zijn hand te

lcoop.

De momenteel in Alkmaar wonende Tjerk Severein heeft zijn liefde voor molens name-

lijk neergelegd in een fraai gebonden boekwerk van bijna 200 bladzijden A4 formaat.
Hij werd al jaren geleden gegre,pen door vindingrijkheid en intelligentie van onze voor-
ouders die met behulp van windmolens graan maalden, hout zaagden, olie sloegen, als-

mede al die andere werkzaamheden verrichtten dank zij de gratis over het land strijkende,
gratis energiebron de wind.
Een in december 1959 in Harlinger Coruant verschenen artikeltje over Harlingen als

molenstad' zette hem op het molenspoor. Hoewel zijn eigen herinneringen niet verder

gingen dan een molen aan de Bolswardervaart en de beroemde korenmolen'De Bazuin'

aan de Zeedijk, was zijn interesse zo sterk gewekt dat hij het plan opvatte een nader

onderzoek te doen naar deze molens. Diverse publikaties werden nageslagen, gesprekken

werden gevoerd, plattegronden werden bestudeerd en archieven werden geraadpleegd. In
de loop der jaren werd ook een schat aan fotomateriaal en oude advertenties verzameld.

Uit oude notulen van de brandweer kwam voorLs informatie over molenbranden. Kortom
genoeg materiaal om aan de molens van de stad Harlingen een boekje te wijden. Toen de

uitgave onlangs het licht zag, werden we echter aangenaam verrast door de forse omvang
en het grote formaat zodat met recht gesproken kan worden aan een standaardwerk.

Severein heeft niet kurnen ontdekken warmeer de eerste molen in Harlingen gebouwd is.
\ilel werd in rentmeesterrekeningen gevonden, dat in het jaar 1566 een molen verkocht
werd door Pauwels Jelles en Jets aan Wybe Tyaerts en Anne. Jacob van Deventer teken-

de op zijn plattegrond van 1570 twee molens; Brarm geeft ze ook weer op zijn platte-

grond van omstreeks 1581. De beide standerdmolens stonden op de hoek van de Schrit-

sen en de Spekmarkt en op de hoek van Noordijs en de Rommelhaven. De laatste molen,

Vereniging

Bezi t

Ti. Severein stelde Íraai boek
samen over de Harlinger molens

I

Geen kernenergie oÍ kolenl
Neem een molen!
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'De Bazuin', werd omstreeks 1943 op last van de Duise bezetter afgeb,roken omdat de
wiekendrager wellicht een grote blikvanger was voor de geallieerde vliegtuigen. Molen-
maker westra uit Franeker belasne zich hiermee. Plannen om de molen na de oorlog
weeÍ op te bouwen - de molen was vakkundig gedemonteerd - hebben helaas geen resul-
taat gehad. Severein weet te melden dat enkele onderdelen nog voortleven in koren- en
pelmolen 'De Hoop' te Holwerd (een koppel stenen) en in de korenmolen te Zalk (de
bovenas).

severein heeft veel weten vast te leggen over alle molens die in en om Harlingen in de
loop der eeuwen hebben gestaan; ook schreef hij over de mensen die er bi-i woonden,
leefden en werkten.
De 18 kaarten en fragmenten daarvan, de 48 molenfoto's, de 37 folo's van een interieur of
personen, de 35 oude advertenties en de 59 afbeeldingen van schilderijen, tekeningen,
familiewapens, gevelstenen of tegeltableaus maken het leesboek tevens tot een fraai kijk-
boek.
severein treedt in zijn boek ook af en toe buiten de stadsgrenzen.Zo ne*,mt hij ons bij
zijn beschrijving over oliemolens mee naar de Zaanstreek, waarbij hij echter wel olie-
molen'de Bonte Hen'vergeet te vermelden. Het is uiteraard zeer terecht dat 'De Zoeker'
een eervolle vermelding krijgt" maar in plaas van 'Het Pink' hadden we hier toch ook
graag eerstgenoemde molen vermeld gezien. Ze*r bilzonder is trouwens de fotorepoÍage
van de in canada herbouwde houtzaagmolen 'De Arend'. In 1980 werd namelijk gestart
met de verwezenlijking van een jongensdroom van Folkert de Jong (kleinzoon van Minne
de Jong die meesterknecht was op De Arend): er moest een getrouwe kopie komen van
'De Arend'en die is er gekomen in de gedaante van de houtzaag- en korenmolen 'FoLnar'.
Aan het eind van het boek is een overzicht weergegeven van alle 63 beschreven molens,
te weten: I cementmolen, I eekmolen, l0 korenmolens, 2 koren- en pelmolens, 3 oliemo-
lens,2papiermolens,3pelmolens,3poldermolens, lolierosmoleq5grutterij-rosmolens,
2 cemenEosmolens, 13 watermolens, 15 zaagmolens, 1 zaag-, cement- en korenmolen en
I zaaglkorenmolen.
In zijn verantwoording gaat severein niet uitgebreid in op de bronvermeldingen, waar-
door geihteresseerd geraakte speurders aan een mededeling als 'archief gemeente Har-
lingen'niet echt veel hebben. Maar het boek moet dan ook meer gezien worden als een
voor een breed publiek samengestelde publikatie. Een naamregister was voor dat
lezerspubliek wellicht toch wel een aangename aanvulling geweest,
Hoe het ook zij, ïjerk severein is in zijn opzet fanrasrisch geslaagd. Door DTP en tekst-
verwerking zelf in familiekring te vervaardigen is de prijs in gunstige zin bernvloed. De
vereniging 'oud Harlingen' stak ook de helpende hand toe en uitgeverij 'Flevodruk Har-
lingen B.V,'nam het risico van uitgaaf en drukte het boek.
'Molens in en om Harlingerl een rijke historie' geeft een indrukwekkend stuk geschiede-
nis weer. We besluiten met de opmerking dat we het een voorbeeldige, monumentale pu-
blikatie vinden. Met Severein verbaast het ons dat vandaag de dag elders in het land afge-
broken windmolens worden herbouwd, terwijl dat in Harlingen nimmer is gelukt. Mis-
schien dat ook in deze haven het schip met geld nog eens komt binnenvaren.
voor slechs Í 34,50 bent u overigens al koper van dit fraaie standaardwerk (excl. porto).
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Het ISBN.NR. IS 90-70886-14-6.
De lieftrebber raden we aan spoedig te reageren daar voorgaande uitgaven ook spoedig
uiwerkocht waren. Flevodruk Hulingen is gevestigd aan de Kmaalweg72, gg60 AA
Harlingen. (Tel. 05178-12047). Yan harte aanbevolen!

Gerben D. Wrjrrja.

Er zijn realÍies gekomen op de winterse molenfoto op de achterzijde van het vorige
kerstnummer. De heer Tj. Severein uit Alknaar liet ons weten dezelfde foto in zh bezit
te hebben met als onderschrift "Molen bij oudkerk". Hij voegde eraan toe dat de afbeel-
ding jaren geleden de voorzijde sierde van het tijdschrift ',Het Bolwerk".
Jan Hofstra uit schraard komr met dezelfde oplossing. Hij verwijst nog naar de fotc in
"Molens van Friesland" op blz. 158: daarop is dezelfde toren, de bult stenen en he. -. .; te
zien.
ook de heer G.J. Minnema uit Damwoude vermeldt dat het gaat om de molen aan de
Rhaladijk o/d Oudkerk.
lrly'e zeggen de 3 heren dank voor hrm reaktie en wachten met spanning op berichten be-
treffende de nieuwe onbekende uit de verzameling van dhr. Minnema die traditiegetrouw
weer afgebeeld is op de achterzijde van ons nurlmer.
stuurt u uw reaktie s.v.p. naaÍ het nieuwe redaktie-adres: waltaweg 53, g765 LN
Tjerkwerd. Telefonisch kan ook 05157-9348.
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Onder Djurre (nabij Oosterwierum voormalige gemeente Baarderadeel) in vervallen
staaL
(Foto: M.J.D. Kroon, opname 25 noverrber 1968) uit de verzameling van P. Timmer-
man§.

Aanvtrllende gegevens over deze molen vindt u in "Molens van Friesland" (l.eeuwarden
1971) onder nummers 43 op pagina 164.
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Vy'at bezielt een aantal mensen die gewoonlijk in de frisse buitenlucht hun hobby bedrij-
ven om vier dagen (ochtenden - middagen en avonden) in een warme Frieslandhal te
gaan staan. Molenziekte heet dit, de dwang om nieuwe mensen liefst toekomstige leer-
lingen met de molenwereld in aanraking te b,rengen. De reden dat zij hier kwamen was de
wees dat steeds meer lesmolens onbemand of onbevrouwd blijven en een vereniging kan
alleen maar bestaan bij Íunwas van onder af.
De jaarlijkse hobby bews leek hrm één van de aangewezen plaatsen om dit voor elkaar te
lcrijgen.
Het hoofdthema werd opgedaan op de molen "de Weyert" in Makkinga waar de heer
Jelle Klaver uit Oosterwolde een hele overzichtelijke tentoonsteltng had gèmaakt over
het ontstaan van windmolens, windturbines en hun tegenwoordige toepassing, dit i.v.m.
"Monument van de Maand".
Vanuit Stiens en Sloten werd het korenmolen gedeelte geregeld en vanuit Ulst en
Woudsend de zaagmolen.
De diverse korenmolenaars en vooral de wouwelijke onder hen trokken steeds kijkers
naar de stand methun tikkende bilhamers.
Over de ontstane vormen op de blauwe demonstratie steen van Stiens, krmnen we nu hele
discussies gaan houden, maar daaroveÍ vrede.

Deze steen was het middelpunt van de meelhoek.
Tevens draaide er doorlopend een videofilm met afwisselend een demonstratiefilm van
molen de Hoop uit Stiens en een propagandafilm van de vereniging "De Hollandsche
Molen" op de video van Peasens over het zeilenprojekt.
Aan de andere zijde van de steen stond een marktkraam waar diverse meelprodukten ge-

kocht konden worden.
De stand was verder afgewerkt met een aantal zeilen van de Birmema molen, een prach-
tige model Tjasker van Jan Kamerman uit een heel goed gelijkend model van een polder-
molen van Nico Boersma.
Het houtzaaggedeelte werd beurtelings bemand door Simon Jellema, Jan Coppens en
Jaap van Driel.
Ook Marleen van Veenen heeft haar tandjes gevijld.
Ook hier was de ene kermer het vaak niet eens met de andere, doch dit maakt'onze hobby
zo leuk.
Geen één molen is gelijk en iederezaag zingt zoals hij gezet is.
Dan rest mij nog een dark te zeggen aan Linze Kloosterman uit Winsum die de stand op-
fleurde met zijn "Hoomaaiepaal" vervaardigd uit de oude vijzel van de spinnekop uit
Fatum.
Aan het einde van de beurs kreeg Piet Bootsma als beheerder van dat moment een beker
overhandigd van de organisatie, als beloning voor het meedoen en de zeer aktieve wijze
waarop het "Gild" zich had gemanifesteerd.
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De bekcr vctnVrijeTijd 1990 op defoto gezet bij de molen
De Gooyer onder Wolvega.
De volgende keer m.eer over deze molen.
( F oto : P . T immertnnns ).

MOLEN IMPRESSIE'S OPGEDAAN TIJDENS DE BEURS
VRIJE TIJD'90
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Yoor de inwendige mens stond Betty Gremmé tijdens de beurs garant door de keuken-

afdeling zeer goed gevuld te houden.

Een paar (van de vele) vrijwilligers die de stand van het "Gild" benand hebben. Een

van de aldieve darus laudt de bekcr omloog.

Nu geef ik nog een paar impresie's die in deze vier dagen zijn opgetekend door o.a. on-

dergetekende.
- Een familie Ozinga zocht gegevens over de korenmolen in Boamburgum waar een

groowader Thomas A. de Boer de laatste molenaar was geweest.

Waarschijnlijk rond 1917 gesloopt, zo vertelde mevrouw Ozinga ons.

- Een andere:
"Hallo hebben jullie wai aan de molenstenen die in de vloer van mijn werkplaats

liggen?
- Ofdeze:

"Bij ons in het land stond een motnts en in de schuur ligt nog een lagersteen (halssteen)

en de schenen van de vijzel".
"Misschien wilt u die hebben?"

- Ofdeze:
"Mijn vader heette Johannes Post en als ik boos was dan stuurde hij mrj de kap in om

deze spreuk te lezen".

Wie hier komt kijken nÍur mij en de mijnen
ga eerst naar huis en bekijk de zijnen

enzo hij de zijnen vindt zonder gebreken

kom dan over mij en de mijnen spreken.
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Deze spreuk was te vinden op de lange spruit, van de omgewaaide molen (toen in zeer
slechte staat) van de v.m. Koltho$older, onder Tzummarum.

- Of deze:

"t#ij liggen met ons schip in lreuwarde[ heeft u wat aan een paar stormfokken om
dezn te vermaken?

- Of deze:
"Wie zijn jullie eigenlijk?"

- Of deze:
"rffat is dat?"En dan alle mensen die woegen of wij tekeningen verkochten,

Er valt vast nog meer te schrijve,n, maar ik stop met een dankwoord aan allen die mee-
gewerkt hebben:
Betty, Marleen, Elles, Piet, Wouter, Johannes, Jaap, Jan, Simon, Jan K., Nico, Linze,
Popke, Fred, Gerard en andere personen waar ik de naam niet meer van weet.

G. Gremmé.

Het is allemaal begonnen op de najaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders te
Akkrum. Ik had voor het bestuur een kranteknipse! en een verslag van de plaatsing en de
opening van schroefkop, die dienst doet als homaaiepeal en de roede die langs het pad
naar de voordeur van ons huis tigt, meegenomen om zo te laten zien wat er zoal in de
molenwereld gebeurt.
De reaktie hierop was erg leuk want de voorzitter haalde dit direct aan in zijn openings-
woord. Na eerst de zakelijke dingen besproken te hebben kwam de voorzitter met het feit
dat het Gild Fryske Mormders deel zou nemen aan de hobbybeurs te l.eeuwarden, om zo
te laten zien dat het molenaar-zijn ook een prachtige hobby is om zodoende re proberen
die hobby wat naar voren te schuiven en langs deze weg uitbreiding van het aantal mole-
naars te bewerkstelligen. Na alles te hebben uiteengezet vroeg hij of iemand bereid was
om hier aan mee te doen. Diegene kon zich dan in de pauze melden bij mew. Gremmé,
die dit alles zou coördineren. Na over deze dingen te hebben nagedacht heb ik mevr.
Gremmé voorgesteld om de homaaie-peal en roede beschikbaar te stellen voor de beurs
en kon ik haar door een foto te laten zien een indruk geven hoe dit eruit zag en of e.e.a. in
het geheel pastte.

Na een week werd ik gebeld door de heer Gremmé, die zei dat men graag van mijn in-
b'reng gebruik wilde maken. Ik kon dan laten zien waar gebruikte molenonderdelen al
niet goed voor zijn. Ik heb toen ook een plaats toegewezen gekregen en deze was aan de
rechterkant van de stand en het toeval wilde dat ik zo op een kruising van wandelpaden
terecht kwam.
Na deze dehnitieve beslissing heb ik alles eens goed op een rij gezeÍ erl zo mijn plannen
gemaakt. Eerst heb ik een platform gemaakt om hier de homaaie-peal op tE zettenwant er
moest weer een tuintje omheen om zodoende de werkelijkheid zo goed mogelijk te be-

NABESCHOUWING VAN DE HOBBYBEURS
FRIESLANDHAL
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naderen. In deze hrin wilde ik n.l. ook de geschiedenis van de schroefl<op en de roede

goed zichtbaar maken door een lijst met foto's te Plaatsen van de oorsprong en het Íesul-

taat van de recycling van de afgedane molenonderdelen' Ik heb met hulp van mijn doch-

ter Harmina het een en ander verwezenlijkt en zij is ook meegeweest naar e€n hrinder om

het groen rloor de tuin uit te zoeken. Het moet mij wel even van het hart dat haar ideei:n

niet mis zijn.Ta hebben wij van dit alles een heel mooi geheel gemaakt Hiema kwam

het idee bij mij op om het schrijven dat ik gemaakt had van de recycling van de molsnon-

derdelen in het kort weeÍ moest Seven op een folder. Zn kwam ook de gedachte bij mij
op om te proberen dit gesponsord te l«ijgen, zelf kan ik dit niet allemaal betalen omdat ik
een uitkering heb tengevolge van mijn arbeidsongeschiktheid. Ik heb toen gebeld met de

gemeeÍrte Ranekeradeel omdat daar de molenonderdelen vandaan komen.

Nadat ik degene die het molengebeuren in zijn portefeuille heeft, uitgelegd had van mijn
opzet om de folder gesponsord te laijgen, moest de verannvoordelijke man mij teleurstel-

len. Hij zag geerr kans om mijn verzoek te honoreren omdat de gemeeÍrte hier niet zo

voor in was. Hij heeft mij toen een voorstel gedaan om het daaÍ te proberen waar het

zijns inziens misschien wel mogelijk was.7-o gezegd zo gedaan. Ik heb vervolgens ge-

beld met de heer J. Hiemsta te Tzummarum, de werkgever van molenmaker Dr:rk Post-

humus jr. Deze aannemer die ook het onderhoud van de beide molens die ik in beheer

heb verzorgt vond ik bereid om de copieeën te maken. In de folder die ik gemaakt heb

wordt zijn naam e,n die van Durk extra benadrukt. Verder heb ik nog een reclamebord

van de fa. Hiemstra onder de roede gezet, die schuin tegen de achterwand stond, om m
een wederdienst te doen voor de medewerking. Toen ik dit alles verwezenlijkt had lreeg
ik het volgende idee, nl. het ophangen van een reclameposter van de Winsumer molen te-

gen de achterwand. Deze poster is gemaakt voor reclame van Fricokaas om zo de buiten-

landse verkoop te stimuleren.
Eerst heb ik de heer TerpsEa ver gemeentewerken van gem. Littenseradiel gevraagd of
het goed was wat ik van plan was en hij had geen bezwaar.

De heer Terpstra is mijn contactpersoon bij de gemeente. (De gemeente is nl. eigenaar

van de beide molens die ik bemaal). Daama heb ik gebeld met de heer Van Lingen van

de Frico te l.eeuwarden en hem uitgelegd wat mijn bedoeling was en hem gevraagd of ik
hier toestemming voor kon knjgen. Hlj ging hiermee akkoord en hij zou één en ander no-

teren om misverstanden te voorkomen. Tnkwun de verwezenlijking van mijn plannen in
zicht maar ik wou mijn molen in \Minsum nog wat meer Promoten en dacht toen aan het

schrijven wat ik gemaakt had voor monumentendag j.l. Ik heb toen weer kontakt opgeno-

men met de heer Terpstra en hem gevraagd of het mogelijk was of de Semeente deze fol-
der kon sponsoren. Dit alles is bij de desbetreffende instantie besproken en het resultaat

was dat ik in korte tijd de toezegging kreeg dat dat in orde zou komen.

Maar ja van het een komt het ander en ik wilde de leegte aan de zijkanten van de stand

ook nog wat opvulle,n. Ik heb kontakt o,pgeflomen met mevr. De Klerk van de Franeker

Courant of het mogelijk was om het artikel wat zij gemaakt had van de herplaatsing van

de molenschroefkop te vergroten en wel zodanig dat het leek alsof het op de voorpagina

gestaan had. Ik vond dat dit dan een stuk reclame opleverde voor de Franeker Courant.

7;tj heeft mijn voorstel gehonoreerd en het resultaat was geweldig. Door dit alles is mijn
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gedachtengang die ik heb over zulke dingen wel extra bewaarheid want als je iets wilt be-
reiken moet je niet zwart-wit denken maar samen de schouders er onder zetten en de Íe-
sultaten zijn dan ook geweldig. Na dit alles kwam nu de grote verhuizing van de mole,n-
onderdelen van Winsum naar Leeuwarde4 want zoiets gaat niet vanzelf.
ook hier was weer een oplossing voor n.l. mijn vriend Durk Posthumus die de homaaie-
peal geplaast en onthuld had bracht uitkomst Hij nam dit karwei op zich en zorgde dat
alles werd gebracht en gehaald. Zo is dan de vrijdagavond aangebroken en kon de ope-
ning van mijn inzet een feit worden. De onthulling is verricht door de heer euarré uit
Franeker die in de stand naast mij slond met Singer naaimachines. Hij is een bekende en
altijd in voor een geintje dus ook geschikt om de homaaie-peal te her-onthullen. Zoheeft
zich van wijdagavond tot maandagavond van alles afgespeeld. En er gebeuren dan ook
z.o maar van die spontane leuke dingen: een collega van Quarré wilde het onthullingsla-
ken graag hebben voor proeflapjes maÍir dit kon ik niet toestaan. Ik heb toen de volgende
dag een ander stuk laken meegenomen waaÍ sjoeke op had geschreven: deze proeflap
voor Singer naaimachines is geleverd door molenaar Linze Kloosterman. Ik heb deze aan
de stelling vastgeniet terwijl Harmina de foto's maakte. Dan moet mij nog van het hart
hoe mooi ik het vond toen ik bezoek l«eeg van Jan, sietske en Ysje Frankena uit ooster-
littens, bij wie ik de spinnekop bedien. Deze was vroege hrn eigendom maar is nu van de
gemeente Littenseradiel. Dan was er nog de gast die zij meebrachten nl. Jan zijn broer
Jappie, dus m Àe je maar weer wat een molenaarsleven allemaal inhoudt. verder wil ik
ook nog kwijt dat ik gemerkt heb dat wanneer je zoiets doet je veel leert en mensen mee-
maakt waar je mee van gedachten kunt wisselen zoals b,v. de heer Gremmé, leider van de
stand. Dan is er ook nog de reaktie van een standhoudster die schuin achter mij slond en
vond dat ik zo bezield alles naar voren brcht. Zn't reaktie betekent voor mij heel veel.
Maar ja zo ben ik nu eenmaal, als ik iets doe dan probeer ik dat zo goed mogelijk te doen,
met haÍ en ziel. Zo is dan het einde weer gekomen en heeft de heer euarré de homaaie-
peal weer in het laken gehuld en kon Durk hem zo weer naar winsum vervoeren. Hij
heeft hem toen ook maar weer direkt op zijn plaats voor in de tuin gezet.

Winsum, november 1990.

Linze Kloosterman.

op 23 november organiseerde de vergadering van leermeesters van het Gild Fryske
Mounders op korenmolen Windlust te \rly'olvega een instructieavond over molenzeilen.
Deze molen is uitermate geschikt voor winterse bijeenkomsten, niet alleen omdat de
warmte van het streekmuseum voelbaar is op de maalzolder, maar ook omdat molenaar
Lenstra en zijn groep die hadden ingericht als gezellig leslokaal: zitzakken in overvloed
en koffie naturulijk.

ondanks de late aanschrijving waren deÍig belangstellenden naaÍ wolvega gekomen; be-
kende gezichten, maar ook nieuwe leden.

MOLENZEILEN



30

Zoals elke molenaar verteld Lensua graag over de specialiteiten en technische snufjes
van zijn molen: er is daar heel wat te zien!

Zeilmaker.De Boer uit Aklcrum bespreekt het onderwerp aan de hand van een gÍote
proeflap in drie gedeelten: het doek en het onderhou( de lijken en de afwerking.

1) De keuze van het doek hangt, wat de zeilmaker betreft, af van een compromis tussen

duurzaamheid enerzijds en materiaal- en arbeidskosten anderzijds. Daar komt voor vrij-
willige molenaars en eigenaren nog bij de vraag: hoe origineel moet het, hoe effectief en

modem mag het?

Doek dat hdf om half uit kantoen en polyester bestaat (bijvoorbeeld Weka 7 1) is met een

vlammetje herkenbaar: hoe meer kunswezel hoe meer het brandt in plaats van gloeit.
Nylon-achtig doek (dacron) is erg sterk maar onhandig stug; het wordt daarom nu veel

minder gebruikt.

In verband met de richting van de opspanlsachten in het zeil moeten de delen (kleden)

van het zeil met de kettingdraad van het doek in de lengterichting liggen.

Aangenomen dat het zeil van kantoen is gemaakt, dan heeft tanen als verduurzaming

alleen zin op ruw doek (niet geprepareerd).

kilnnkcr Jan de Boer uit Akl<tum, oïringd door "Gild" m.ensen, geeft instructie
(foto: P. Timmermans).
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Makkelijker in het gebruik is "kleden smar" (Hydrolyn) dat aan beide kanten moet
worden aangebracht.

Verstelshrkken om een zeil op te lappen, moeten iets ruimer geÍromen worden dan het
versleten strrk in verband met krimp van het nieuwe doek.

2) De li1'ken van ee,n zeil moeten het in model tegen de heklatten leggen. Ze moeten daar-
om eveÍl veel of even weinig l«impen door vocht of warmte. Lijken van hennep worden
geslagen met een speciale slag (lijkslag) om de krimpeigenschrypen aan te passen bij ka-
toen. Het is dus praktisch onmogelijk een doorgesleten lijk op te lappen door er een
nieuw stuk in te splitsen.

Bij lijken die met de hand zijn genaaid, hoort het naaigaren dmr de tieren te lopen, niet
dwars door de strengen. In het laatste geval lukt het niet de lissenlijn door het voorlijk te
rijgen.
Sommige kunststoffen kunnen erg slecht tegen zonlicht (iptoleen); zulke lijken verpulve-
ren al na een jaar of drie. Merkwaardigerwijs wordt dat spul toch gebruikt voor lijken.
Bij machinaal gemaakte zeilen wordt het lijk op het zeil genaaid op een afstand van de
rand ter breedt van de toekomstige zoom. Daama wordt die strook omgevouwen en met
zigzagsteek vastgenaaid. In plaats van een lijketouw kan men ook een strook sterke
kunststof (bisonyl) in de rand van het zeil naaie,n. Op het eerste gezicht hebben zulke zei
len geen lijken. Om kunsstof snel te krmnen naaien geb,ruikt men gÍren dat is geïmpreg-
neerd met was.

3) De afwerking van het zeil bestaat uit ogen voor de zwichtlijnen en kousen voor de
hoektouwen. Vaak be-
staat het lijk uit een stuk:
twee dubbelgenomen
stukjes met een kous erin
op de hoeken van de hek
en de twee uiteinden die-
nen als bevestiging Íuln
de onderste heklat (even-

tueel verlengd met een

wat slijtvaster en dikker
stuk om ze makkelrjk.r
te beleggen). De onder-
rand van het zeil hoeft
geen lijk te hebben, want
als het goed is staat er
praktisch geen dwarse
spanning op een molen-
zell.
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Per slaglijn zitten vlak bij el-
kaar twee kousjes, geponste

slagringen of een getrensd

groÍnmenjg. Met één losge-
draaide streng nieuw touw ma-
ken we een lusje met een lengte
van vljf of zeven slagen. Begin
met een lange streng in drieën,
steek een derde gedeelte door
een kousje en draai het om het
middelste deel terug. Doe het-
zelfde met het andere buitenste derde deel door het andere oog. De resterende eindjes
gaan arm beide kanten nog eens door de kousjes en worden in de nog vrije ruimte in het
middenstnk gedraaid. Plaade 2845 zegt waarschijnlijk meer dan de voorgaande woorden-
brij.

Tnilmaker De Boer demonstreerde geduldig hoe dat gaat; een paar keer proberen en het
lukt gegarandeerd.

Bij een doorgestikt voorlijk is steeds maar een kous nodig om de lissenlijn door te steken.

Steek de lijn eenmaal door zichzelf om te voorkomen dat de lissen helemaal doorschui-
ven naaÍ beneden (zie de peil in het schesje).

Tenslotte moeten alle afgesneden eindjes touw worden getakeld: al die kwastjes is geen

gezicht. "Dat raast om'e wollinkje".

Gastheer l.enstra dankt De Boer voor de nuttige avond en bevestigt dat met enkele zakjes

meel.
Jaap van Driel.

(foto's van Popke Timmermans).

Wyit {o ff-nipsoíf,oos
- àoor ?opke Ttmnermans 

J
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voordat we doorgaan met het nieuwe knipsel eerst even terug naar het knipsel 21 over de
oliemolenvan Kollum.
Dankzij een tip van ons bestuurslid (van st. D.F.M.) de heer J. Boersma vermeld ik hier-
bij, dat de afbeelding (van pag.43) ook te vinden is in de "Aldheidskaemer Mr. Andreae"
van Kollum. Dit werd later bevestigd door de zijde van het museum, waarvoor onze har-
telijke dank.
Bij de verantwoording van de b,ronnen is een klein foutje binnen geslopen n.l. Mr. A.J.
Abdreae moet zijn Mr. A.J. Andreae.

'We gaan nu verder met het nieuwe onderwerp.
we zoeken eens onze "\Yaterpoortstad" op, namelijk sneek. Nu bij velen bekend als
waterspoÍcentrum van Friesland. Eens een plaats waar veel indusuiemolens (met inbe-
grip van de korenmolens) stonden maar waarvaÍl nu niets meer is te vinden. Alleen op de
oude "Himdyk" staat sinds enige jaren een fraaie spinnekopmolen.
Speurend naar o.a. oude - nieuwe molengevelstenen vond ik in het fotoarchief van het
Ned. openluchtÍnuseum (Amhern) een paar fraaie gevelstenen uit o.a. sneek. Dit gebeur-
de in nauwe samenwerking met de heer Dirk Swierstra uit l.eeuwarden.
Deze gevelstenen bevinden zich thans in het "Fries Scheepvaartrnuseum en Oudheidka-
mer" te sneek. Dan wil je ook de herkomst weten van zoh steen. via het fotokaart-
systeem (van het N.o.M.) werd ik niet wijzer. Daarop stond o.a. dat de herkomst niet be-
kend is. Iilel, hoe groot deze sreen is, n.l. b'reed 54 cm., hoog 74 sn.,dik 23 cm.
Verder stond er vermeld, dat het gaat om een houtzaagmolen.
Dat is nu pech hebben. Maar speurend in de molenlectuur van sneek hadden we geluk.
Ons redactielid drs. D.M. Bunskoeke heeft een artikel geschreven over diverse molens
van sneek. Dit is te vinden in "De Molenaar" onder de titel "vy'indkracht rond de water-
poort", over de bedrijfsmolen van de stad Sneek.
Dit weekblad voor de graanverwerkende - en veevoederindusnie geeft elke week ruime
aandacht aan onze wind- en watermolens. voor inlichtingen over dit blad kunt u zich
wenden tot "de Molenaar". Het adres is: Uitgeverij Eshuis b.v., postbus 55,7720 AB
Dalfse,n, tel. 05293-1122. Het blad verschijnt al sinds 1898.
Maar nu terug nÍuu "snits". we nemen 2 molens onder onze hoede, omdat ze iets met el-
kaar te maken hebben. Voor de duidelijkheid nemen we ze beide op.
u zult misschien denken: "Klopt dit verhaal bij deze gevelsteen?" Jazeker wel. In de le
en 2e regel staat Beerent wiebes [outers genoemd. De le letters van deze namen en het
jaartal komen beide voor in de steen. Yrijwel zeker zilnde andere letters (I.I.H.) van zijn
vrouw; deze namen zijn mij echter niet bekend.
7n kn verzamelen van ansichtkaarten en foto's e.d. tot oplossingen leiden, mits je ook
oog hebt voor detail en je op zoek Eaàtr,ar de geschiedenis van een molen of een gevel-
steen b.v.
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Toch blijf ik met een open vraag zitten.

Op het fotokaartensysteeÍn staat o.a. nog vermeld: "gegeve,ns Gem. Sneek, 30-09-1946"'
Bij het N.O.M. konden ze mij daarmee niet verder helpen. Mijn vraag is: "Kunt u dat

wel?"
Bronnenmateriaal en dank aan:

- Ned. Openluchtmuseum te Amhem, afd. Cenuaal Documentatiearchief;

- foto: AA 24203, opname 1950;

- weekblad "de Molenaar", d.d. 17 dec. 1988, Dalfsen,

- drs. D.M. Bunskoeke, Heerenveen.

21. Oliemolen
In ï770 strond hier de oliemolen van

Beerent Wiebes Wouters, maaÍ ook
vóór die tijd heeft er ongeveer hier een

molen gestaan. Bij processtukken uit
1707 kwam een houtzaagmolen ten zui-

den van de Geeuw ter sprake, die nooit
dezelfde kan zijn geweest als die van

het volgende nurruner. Deze stond vrij-
wel haaks op de Geeuw, terwijl nummer
22 evenwijdig met dit water was ge-

bouwd. Omdat na 1707 ons niets ove,r

eer. zaagmolen bekend is tot aan het ein-

de van de eeuw en omdat deze molen

wél haaks op de Geeuw stond kan hij
van zaLE- tot oliemolen zijn omge-
bouwd. De oliemolen werd in 1858 met

een stoorrunachine van 16 pk verkocht

door B.I. Wouters, kleinzoon van de

eerder genoemde 'Wouters. Naar ver-

luidt werd de molen in 1859 vernieuwd;

in 1873 waren 'W'. en J. Boersma eige-

naa^r en later (1878)

L. Fontein. In L897 werd de fa. C. G.

Stockmann jt. & co. eigenaÍesse en toen

werden het birurenwerk, de kap en de

stelling gesloopt. De romp bleef echter

bestaan tot in deze eeuw en verdween

wellicht rond 1910.

22. Houtzaagmolen " Hermina"
In de achttiende eeuw was de familie Gonggrijp eigenaresse van deze zaagmolen. In
1832 was Taetze Tjalling Gonggrijp eigenaar volgens de gegevens van het kadaster.

Later (1873) werd de firma T. Gonggrijp als zodanig genoemd.

Een fraaie gevelsteen van Sneek.

F otoc oll. P . T irrunermaru.
Kopierecltt bij N. O. M., Arnhem.
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Niet lang daarna werd de molen onttakeld en in 1894 was alles van de molen al verdwe-
nen toen de firma werd geliquideerd.

De gegevens over de z.g. Poroeden blijven welkom. Molenaars: met een nummer en
mole,n kan ik al een stukje verder komen. Ook andere gegevens blijven welkom. Zie n
"De Uskoat" nr. 60, dec. 1990 voor bijzonderheden.
U helpt toch mee? Er zijn jammer genoeg maar een paar tips birmengekomen. We zrÍlen
zeqgeil "Wie de schoenpast, uekke hem aan".
Bij voorbaat wederom hartelijk dank.

P.T

BABURBN.

De scltroefbak is verlengd nl.et beton. De nieuwe pot-
balk en de verlengde schroef zijn gesteld. Het verleng-
de stukwordt eerst mct bouten bevestigd, daarna
wordt er een rond over aangebracht. Op de foto is
deze ring alleen nog maar gehecht en.m.oet rwg u)or-
den afgelast.

In de vorige Utskoat vermeldden
wij reeds, dat de schroef van de
B abuurtstermolen zou worden
verlengd. Deze werkzaamheden
zijn inmiddels afgerond.
Allereerst werd de ijzeren
schroefbak met beton ongeveer
1,25 m. verlengd.
Toen dat was gebeurd, werd
door het op dit gebied gespecia-
liseerd bedrijf een stuk aan de

schroefspil bevestigd, en daarna
de schoepen verlengd.
Nadat dit alles rwas gebeurd,
moest M. Teer(nstra) er nog aan

te pas komen om de zaakin de
teer te zetten. Het resultaat van
dit alles is, dat de molen nu veel
beter het water oppakt, en de

capaciteit belangruk berer is ge-
worden.

HERHAALDE OPROEP HERHAALDE oPROEP 
i

nunr
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De monteurs van de firrnn Spaans bezig ntct het knrwei.

De schroef is verlengd.
Rest enlccl nog een teerbeurt
door M.Teer(ntra)
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WITMARSI.]M.
De molenstenen voor de Koudummer spinnekop-korenmolen vorderen gestaag.
De ligger is inmiddels gevlakt en wordt van een scherpsel voorzien. De diksÈ steen wel-
ke als loper zal worden toegepast, is ongeveer l0 cm. groter. om de zaak ia overeen-
stemming met elkaar te krijgen wordt van deze steen over de gehele rondte 5 cm. afge-
hakt. Daama volgt het vlakken en armhakken(l«op). Aftrankelijk van de stnrktuur van de
steen volgt dan het scherpsel.

lEen l<oppel "blauwe stenen" v@r
de l<orerunolen te Koudum.
Deze stencn l<ontcn uit Boorn-
zwaag (Langweer) en dienden
daar als ingangstrap rutar de mo-
len. Ze worden nu klaar gemruald

voor Koudum.
De "ligger" is al gevlalct en wordt
van een nieuw scherpsel voorzien.

Jaap Tiedema probeert hier om de
"billamst" machtig te y,orden.

De "loper" ligt nog buiten. De
diantcter van deze steen is onge-
veer 10 clm. groter dan die yan
de "ligger". Daarna wordt er
rondom 5 clm. afgehakt. Met een
doorslijpschijf worden sraden ge-
maakl en daarna het overtollige
materiaal van de steen afgehakÍ.
(Maye Teernstra).
Na het vlakl<cn en "arm" hakkcn
kan ook op deze steen een sclwrp-
sel worden aangebracht. Het aan-
tal kcrvenl uitslagen zal aJhangen
van de structuur van de steen.

SEXBIERTJM.
Hoewel er aan de buitenkant weinig van te bespeuren was, werd er binnen in de molen al
enige tijd druk geresraureerd. Dit door Bouwbedrijf Hiemstra te Tzummarum.
Dit bedrijf heeft het failliete bedrijf van westra Franeker incl. personeel overgenomen.
liy'at de Friese molens bereft, is "De Korenaar" een buitenbeentiÀ. De molen staat binnen
in een gebouw. Dit was geheel van hout en verkeerde in een dusdanige staat, dat het door
de eigenaar s. Palma geheel is afgebroken en vervangen door een bi; de molen passend
stenen gebouw.
Midden in dit gebouw staat de molen zonder ondertafelement op klippen met peulhouten.
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Door lekkage in het afgebroken gebouw waren verschillende achtkantstijlen behoorlijk

aangetast. Deze stijlen zijn intussen weer aangelast en de onderste zolder is geheel ver-

nieuwd.
Op 30 november werden de roeden en de kap van de

molen genomen.

Hoewel de roeden op de uiteinden totaal zijn doorge-

roest, lijken ze rn het midden nog niet zo slecht. Ze

worden vervangen door een stel "Buurma-roeden".

Toen de kap op de grond stond, wÍrs wel te zien dat

er bij de vorige restauratie nu niet bepaald het beste

hout was gebruikt. Met narne de lange spruit is hier

een voorbeeld vall,, het spint wat aan dez,e balk moet

hebben Eezeten is er totaal afgerot. Omdat de spruit

verder nog goed is blijft hij zitten. De bovenkant is

nu met zink bekleed, ook bij de korte spruit is dit nu

gebeurd.

Nadat dc roeden en de staart oP

30 rnvember 1990 ziin uitgenoftten

lwngt de l<ap van de "Korenaar" in
dc takels.

b slecht zijn de roeden.

Het bovent$element in slechte

staat. De neut vindt nog weinig
steun.

Bij de verbinding windpeluw/voeg

hout was vermoedelijk door spint en

niet doelmatige hammen een begin
van rot aanw ezig. Dit alles is inmid-
dels hersteld, en de nieuw aange-

brachte hammen bedekken de zaak

weer geheel.

Over de rietbedek:king van de kap is nu gaas gespannen, dit om vogels te beletten het riet

uit te rekken.
Toen de kap was afgenomen, was nog beter te zien hoe slecht het boventafelelement 9n
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kuip waÍen. Inmiddels is er een
nieuw tafelement aangebracht.
Hier is weer een bestaande afwij-
kende constnrctie gehandhaafd. De
neuten liggen zonder ring direct op
het tafelement en worden op hun
plaats gehcuden door er tussen ge-
spijkerde plankjes. Her was beken{
dat de molen zeer zwaar kruide. De
neuten lagen dan ook ver uit elkaar.
Een bóven de achtkantstijl en dan
nog een er tussen. Er zijn nu in
plaats van 16, 24 neuten Íumge-
bracht, wat voor het lruien zeker een
verbetering zal betekenen.

Om tegen weersirwloeden bescherm^d te zijn is op
de molen een tent gebouwd.

Deze neuten zijn gemaakt van Azo-
hè, een zeet zware en harde hout-
soort.

Ook een afwijkende konstruktie be-
treft de penbalk. Deze ligt niet haaks
op de stapeling van de Írs maar is
verticaal aangebracht. De pensteen
steekt nu onder uit de penbalk.
Het spoorwiel is dusdanig aangetast
dat het geheel moet worden ver-
nieuwd, de kammen zijn echter nog
goed voor hergebruik. Het wiel is
aan stukkerl gezaagd en verwijderd.

De nieuwe ncuten zrjn niet op een

ncuteraing aangebracht maar lig
gen direct op hct tafelement. De
ze Swijl<znde constructie is bij de
restauratie gelnndhaafd. De neuten
lagen nogalver uit elkaar. Bij de
restauratie zijn 8 utra ncuten ge-
plaatst. In plaats van 16 heeft de
molen nu 24 neuten. Hiermee hoopt
mcn dat het zware l<ruien van de
molenverholpen is. Het tafele,-

, urL<cvccn LttL uaa nét wal_
terpas. De hoogte van de rwutenwordt hieraan aízngep$t.
De ncuten liggenvastgeWemd. tussen het tafelelemcnÍ gespijkcrde plankjes.
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Deze stukl<en verdwijnen zolatgzaamaan in de kachel, inclusief houtworm.

Inmiddels was de restauratie zo ver gevorderd, dat dinsdag 15 januari de kap weer op de

molen is geplaatst. Gewoonlijk gebeurd dit tegelijk met de roeden, maar deze zijn nog

niet klaar. En om de molen in deze storm-periode toch water- en winddicht te hebben is

besloten de kop nu alvast te plaatsen.
Het spoorwiel was zo erg aange-

tast dat het geheel ven)cngen

moest worden. Het wiel is (Mn

stulclccn gezaagd en zal met dc

houtworm wel in de lcachel ver-

dwijnen. Hier een stuk van het wiel
rlct nog een dam. In deze darn is

op het eind een hol aangebracht.
De azijnhouten kfinnl"en zijn nog
wel geschikt om te worden ge-

bruikt.

In de werkplaats van Hiemstra (Tzummarum) wordt op dit moment Sewerkt aan een

nieuw spoorwiel voor de "Korenaar" en een nieuwe maalstoel voor de kore,nmolen

"Welgelegen" te Heerenveen.

Deze is bestemd voor een koppel 13er stenen.

Hierbij behoort ook een nieuw rondsel (27 staven).

HARLINGER MOLENBOEK!
Op vrrjdag 30 november 1990 is het boek "Molens in en om Harlingen" feestelijk ten

doop gehouden. Voor verdere bijzonderheden (zie bijlage Harl. Courant).

Door verplichtingen elders kon ik niet bij deze "doop" aanwezig zijn.
Mijn dochter en schoonzoon, welke aktief zijn in de werkgroep stadshistorie waren er

wel, en hebben enige foto's gemaakt.

De andere dag kwam mijn dochter met een boek met handtekening van de schrijver. Dit
als attentie voor de informatie welke hij van mij had onwangen. Het boek kost Í 34,50-

Op vrijdag 30 novemhr j.l. werd

tijdens een ongedwongen samen-

zijn in gemeentemuseuln "Het Han-

nemahuis" het eerste exemplaaÍ uit-
gereikt van het standaardwerk 'Mo-

lens in en om Harlingen, een rijke
historie'.

De heer T. Severein overhandigt

lrct boek aan zijn zoon.

s.
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Het boek is het resultaat van tientallen jaren intensief speurwerk van de in Alkmaar
woonachtige oud-Harlinger Tjerk Severein, die niet alleen in alledei archieven waarde-
volle informatie vond over het eens zoo rijke molenbestand van Harlingen, maaÍ waartoe
hij ook musea bezocht en andere b'ronnen raadpleegde.

Olie- en lautzaagmolen van defanu Nijdan te lrrcum (Rauwerderahem).

De molen stond aan de Boorn en had twee functie's in de winter oliemolen en in de
zomer houtzaagmolen. Naar aanleiding hiervan heeft de volksmond de twee meester-
knechten een bijnaam geSeve& het waren Pieter de Vries (Pieter olie) en Pieter Roodber-
gen (Pieter hout).
De grote vaten olie kon men dagelijks zien liggen en ook de grote schepen afgeladen met
zaad. De koeken (alleen lffioeken) hadden bij de boeren een goede naam want ze waren
vet ze werden in grote kisten van 50 stuks in de winter ook over ijs vervoerd naar de
boeren. De letters G.H.I{, gaven het fabrieksmerk aan. De laatste molenaar was Roel
Bijlsma, zoon van de legendarische "Malle Jan". van mechanisatie was toen nog ge€n
sprakg het werk moest met de hand worden gedaan.Lijnzaadsjouwen en lijnzaad pletten
was zwaar werk en de dagen waren lang. van 's morgens 5 tot's avonds g uw, later werd
dat 7 uur.
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Roel Bijlsma is lang op de molen werkzaam geweest. Hij begon met een loon van 7 gul-

den, later werd dat l0 gulden. Tot 1909 draaide de molen met zeilen toen kwamen de

zelfzwichters en in 1911 de motor.
Het verhaal zou niet volledig zijn, als we het verdwijnen van de molen niet zouden ver-

melden, want in het laatst van Mei 1915 is de molen afgebrand.

Op die late avond toen de meeste Irnsumers in de eerste slaap probeerdem te komen werd

men opgeschrikt door een angst aanjage,lrde stem in de straat die riep: "De moune stiet yn
de bràn"! Het was de stem van Sieds Koopmans maar ook van Willem Niemarkt die de

mensen op de hoogte brachten van de b,rand, Het was een machtig schouwspel die b,ran-

dende molen met de nog draaiende wieken en toen het eerste vat olie met een daverende

klap de lucht in ging was alle slaap vergeteÍI.

Alle Imsumers draafden naar dit enorne vuurwerk, maar de naaste btnen waren in angst

en vreze, want hun huizen waren in gevaar. De totaal verslagen Gooitsen Nijdam ging

naar Roel Bijlsma en zei: "Roel, Roel dit is wat, hoe is dit gekomen?" En Roel zei: "Ik
weet het niet Nijdam zo net was alles donker en nu brand de molen". En vanwege het

lrrallen van het tweede vat olie konden ze elkax niet meer verstaan. De brand werd feller
en de omringende dorpen liepen leeg, het werd vol in de buurt.

Toen kwam er een kolossaal rookgordijn en een deel van het dorp was grijs van de rook,
Maar toen het vuur weer door kwam en de Oosten wind aanwakkerde was er weer die

helle verlichting die ver in de omtrek was te zien. Mensen uit Bolsward meenden dat er

in Sneek brand was. Het riet van de romp kwam in de weilanden terecht. Voor de naast

liggende panden werd de toestaÍtd kritiek.... de molen spuwde vuur.

De brandmeesters en spuitgasten rukten uit en de belendende percelen bleven bewaard.

Jaspers de kleermaker, die het dichst bij woonde bracht zijn twaalf kinderen in veiligheid

en de timmerman in die dagen Jacob Riemersma stond met zijn waude-papieren en teke-

ningen in de hand en gaf ze aan Joharmus Faber die op het andere eind van het dorp

woonde en zei; "Nu worden ze tenminste bewaard" (wat een gemoedelijkheid in die

dagen).

Toen met een geweldige klap de wieken naar beneden vielen vluchtte Fokke-Bouk met

haar geldkistje het huis uit en zei: "Nu vergaat de wereld", En toen even later de zware

ijzeren as naar beneden kwam was de klap nog groter. Toen het gevaar geweken wa§,

werd de stemming beter en de kasteleins deden goede zaken. Bij Age Bonema (de Twee

gemeenten) werd er een feestje van gemaakt en Teade Postrna van Rauwerd werd ceri-

monimeester,
Bakkers en slagers raakten uitverkocht. Twee verbrande fietsen vond men nog in de

resten van de molen en daar begonnen Wietse Hoeben en Wobbe Douma midden in de

nacht op te fietsen, wie't snelste kon. Lang is er over de brand nagepraat en met het ver-

dwijnen van de molen (die niet werd herbouwd) ging er een stukje bedrijvigheid voor

Imsum verloren maar ook een stukje dekoratie van het dorp!!
S. Andringa.
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Pentelening van Boule van der Sloot uit 1954 vermeld op de l<alender van het Instituut
v oor Landbouw coop er at ie.

"Molen te Vrouwbuurt.
Vrouwbuurstermolen heet het gehucht, waar deze slanke bovenkruier zijn wieken zwaait
boven de winderige noordhoek van Friesland. Die naÍun bewijst reeds, dat hier al heel
lung een molen gestaan heeft. Een inderdaad: wie de oudste kaart van Het Bildt bekijkt -
die dateert uit 1570 - ziet op de driesprong Stiens, Oude Leije en Kijfhoek (zoals Vrou-
wenparochie aanvankelijk heette) reeds een molen getekend. Dat was nog een standerd-
molen of standerkast zoals men deze op het Bildt noemde.
Sint Annaparochie had toen ook een molen (die heeft er Eouwens tot in deze eeuw ge-
staan)"

\l#r .e: ::'i.

VROUWBUURT
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"De Uskoat is een uitgave van:

Stichting De Fryske Mole

Tweeberksmarkt 52

tt9l I YtZ Leeuwardcn

(tel.: 058-92 567 t)

(giro 2?57734)

en

Vereniging Gild Fryske Mounders

Postbus 30, 8560 AA lJlst

(tel.: 05155-2555)

(Friesland Bank

rek.nr. 2980.24.934)

(eiro 2543900)

Redaktie:

Namens bestuur De Fryske Mole:

A. Cramer

Namens donateurs De Fryske Mole:

drs. D.M. Bunskoeke

Namens bestuur Gild Fryske

Mounders: J.C. van Driel

Eindredaktie en lay-out:

Gerben D. Wijnja

Aan dit nummer werkten verder mee:

Linte KloostermÍul G. Gremmé

Fred Ralten

G.J. Minnema

Paul Buys

Dick Zuteers

P. Timmernans

J*p van Driel

Jan Coppens

D. Swierstra

J. Brunsmann

Druk: D.S.W. Leeuwarden.

Zonder v oorafg aande toestemm ing

van de redaktie is het niet toegestaan

artikelen en/of foto's over te nemen.

Redaktie-adres:

Waltaweg 53

8765 LN ljerkwerd

(tel.: 05157-9348)

N.B.

Adreswijzigin§en dienen re worden

gericht aan het secretariaat van de

Fryske Mole of Gild Fryske Mounders.
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