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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE FRYSKE MOLE" EN DE VERENIGING "GILD FRYSKE MOUNDERS"
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In de achter ons liggende periode heeft zich op molengebied weer heel wat afgespeeld.
Vers in het geheugen ligt uiteraard de wel zeer geslaagde Nationale Molendag waarover
U elders in ditnummer uitgebreider geihformeerd wordt
'Wanneer
we de berichten over De Koreraar te Sexbierum mogen geloven, wordt dit

B]u,. 3 Van de redaktie.
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monument van Sibe Palma omgetoverd tot een levend museum met een sterk culturele
uisraling. Er is een plaaÍselijke stichting in het leven geroepen die alles.op alles zal
zetten om de molen te maken tot een toeristische attractie, die het windmolénpark Aeolus
spoedig zal doen vergeten, We wensen Palma en de zijnen daarbij alle zucces toe. De
lezers kurmen we alleen maar adviseren er straks beslist eens een kijkje te gaan neÍnen,
Aver De Zwaluw in Birdaard ontvingen we het bericht dat Jan Tolleniàr erin geslaagd is
de weekproduktie in één klap te verdubbelen naar zes ton. Ambachtelijke balkerijen in
Haarlem zorgen maar liefst voor een wekelijkse afzet van drie ton meel in negen variëteiten, Een mooi succes voor de enthousiaste molenaar die in het zomerseizoen ook nog
havenmeester en campingbeheerder is van de passantenhaven en camping "Mfinehiem" .
De IJlster houtzaagmolen De Rat l«eeg op vier velden nieuw riet, In de maand april
werd door rietdelker Roosma uit Franeker begormen met deze klus die maar liefst ruim
Í 25.000,-- heeft gekost! De hoogte van dit bedrag is onder meer te wijten aan de rietprijs
die de laatste jaren verdubbeld is. Het nieuwe jasje kleurt prachtig, maar de ervaring leert
dat dit slechts voor tijdelijk is.
In Rinsumageest heeft de Klaarkampstermolen een nieuwe as en roeden gekregen. Daarmee is Friesland opnieuw een molen met een houten bovenas armer geworden. Voor zover (Írs bekend, als we het fout hebben horen we het wel, heeft allee,n de mormikmolen
De Eendracht te Dijksterburen bij Kimswerd nog een houren bovenas, de spirmekoppen
niet meegerekend. Ook een houten roede werd vervangen door een ijzeren exemplaar. De
50.0fi) gulden kostende klus werd geklaard dmr molenmaker Jellema uit Birdaard.
De Vrouwbunrstermolm zal na jaren stilstand ook weer geregeld krurnen gaan malen.
De vrijwilligers van deze bekende molen, de hsren Hofkamp, Spithorst en Kamminga,
hebben er de nodige uren aan gespendeerd om het zover weer te krijgen. Op de Nationale
Molendag was de molen weer van de putij, zij het met één roede malend!
Bij takelwerkzaamhede,n naast de Grarcnsmolcn te Vegelinsoord kantelde een laaan
begin mei in het water. Deze was ingezet voor werkzaamheden aan een fietsbruggetje
over de rítskoat van deze historische veenpoldermolen. Over dit b,nrggetje is het nodige te
doen geweesu met name de afstand t.o.v. de molen is lange tijd een twispunt tussen de
gemeente Skrsterlàn en de vrijwillige molenaars gen/eest. Het bruggetje ligt er inmiddels en in de ogen van de molenaars had het wel wat verderop mogen liggen Nu de
nieuwe roeden nog. Een overbodige luxe is dat niet, want geheel zonder gevaar is het
dzar zo langzamerhand dus niet In de Lindevallei is de poldermolen van It Fryske Gea
op Nationale Molendag weer officieel in bedrijf gesteld. Ook kreeg de molen een nieuwe
naam, die van de laatste molenaar Geert Gooijer. We spreken voortaan dus niet meer van
D e Wàlden maar v ur D e G ooij er.
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De molen te Hollum op Ameland staat aan de vooravond van een glorieus herstel. In een
Ioods naast de bouwplaats ligt al het nodige hout opgeslagen. De fa. Hiemstra voorheen
Westra zal nog dit jaar met het werk beginnen en als alles naaÍ wens verloopt kunnen de
loeÍisten in de zomer var^ 1992 een molen meer op het eiland aantreffen. ïVe hopen er
t.z.t. uitgebreider op terug te komen.

Met het herstel van. de korentnolen

"

De Verwachting" is een aawang genonen getuige

dczefotodieweeindmeiopAtnelardmaakten.

--

(ÍotoG.D.W.)

Tot slot kunnen we U melden dat de korenmolenWelgelegen in Heerenveen een fantastische renaissance heeft ondergaan. Van korenmolen werd hij opslagplaats voor
b,randweerslangen; sinds 1974 draaide hij weer, zij het met binnen zijn muren een bar van
de Lionsclub. In de tachtiger jaren kwamen de maalstenen terug en sinds 1988 voerde de
beheersstichting "MolenWelgelegen" een akief beleid dat erroe heeft geleid dat de molen zich nu weer als een volwaardig monument boven de Heerenveense daken kan
verheffen, fier zwaaiend met zijn vernieuwde hekwerk langs zijn nieuwe rieten mantel,
terwijl birmen de stenen weer zingen onder het produceren van een geurende stroom
goudeerlijk molenmeel. Proficiat! Meer daarover elders in dit nummer.
Tevens zagen in de afgelopen periode enkele nieuwe molenboeken het licht. In Wolvega
verscheen een boekje met oude molenansichten van bestaande en verdwenen molens van

weststellingwerf. In HeerenveÈn rag een boekje over de plaaselijke molens het licht
i.v.m. het zojuist genoemde molenherstel. Op beide boekjes komen we in een later num,o,w

De gelcanÍelde lqaan gezien door een raampje van de Gratensmolen.
Foto P. Tinunerrnans.

mer terug.
De redaktie is vanaf het vorige nrunmeÍ gehuisvest in Tjerkwerd. Met "bloedend hut"
werd afscheid genomen van molen De Hersteller in Sint Johannesga. Deze molen zal
echter bewoond blijven. De twee nieuwe huurders zijn aan de opleiding begonnen op
Penninga's Molen te Joure, Het is nog een poosje geduld hebben dus, maar over enige
tijd zullen de wieken ook hier weer volop gaan wentelen. Hier geldt namelijk de regel:
geen diplom4 dan ook nog niet draaien. Succes Jan en Arie!
In Surhuisterveen is gestaÍ met het omvangrijke herstel van de plaatselijke molen. Er
kwam begin mei een teleurstellend bericht naar buiten: de 55Vo toezegging van het
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NIEUWS VAN DE STICHTING
"De Fryske Mole"
"De Gooiier"
Op zaterdag 11 mei j.l. werd de poldermolen in de Lindevallei onder Wolvega
na een grondige restauratie opnieuw in
gebruik genomen. De molen stond er

de laatste jaren slecht bij en

was

dringend Íurn een rest"auratiebeurt toe.
Doordat er een scheur in de gietijzeren
as was gekomen, wffi het niet meer ver-

trouwd om met de molen te l«rnnen
draaien. Daarnaast was de molen aan
de westkant 12 crn verzakt zodat er

bij de Grevensrnolen te Vegelinsoord.
Foto P.Timmernurx.
Het ftetsbruggetje

Ministerie van Onderwijs is weggevallen. Dit behelst een bedrag van f 39.000,-- van de
Í 70.000,-- die hiervoor stond. Aangezien de leermeester van het leerlingbouwproject
hiervan betaald wordt, dreigt deze, als het tegenzit, ontslagen te moeten wordeq zo werd
ons bericht. Troost is dat de N.A.M. een bedrag van f 20.000,-- heeft gegeven, terwijl
ook lopende akties goede resultaten te zien geven. \Ye hopen er het beste dan ook maar
van. In ditnummer treft U een historische brj&age aan die over deze windmolen gaat.
Ile werkgroep Fryskc Moletaal heeft in het afgelopen winterhalfjaar ook niet stilgezeten.
In een uitgebreid artikel wordt de stand van zaken belichr Het is de bedoeling dat U regelmatig iets verneemt tt De Utskoat dat gaat over de Fryskc Moletaal, waarbij we dit
begrip vrij ruim hantere,n.
Het zomerseizoen staat vooÍ de deur op het moÍnent dat we dit sclnijven, Yoor de één betekent dit vakantievieren en zo mogelijk veel molens in den lande of in het buitenland
gaan bekijken, terwijl een arder juist extra veel tijd wijmaakt voor zijn of haar molen:
onderhoud plegen en . .. vooral véél draaien
Hoe het ook zij, we r rensen een ieder een goede vakantie en voor bij de molen of onderweg veel leesgenoegen met dit nieuwste nurlmer vauir De Utskoat. Yan diverse zijden
mochten we weer leze,r:swardige bijdragen ontvange,n waan oor onze hartelijke dank.
Voor het septembemummer hopen we wederom op artikelen uit het Friese molenveld.
Een betere grantie voor een gevuieerde inhoud van ons blad is nauwelijks denkbaar.
Gerben D.

Wijnja

scheuren in de veldmuren tvaren gekomen en verkeerden de vijzel e,Ír
vijzelbak in een slechte staat van
onderhoud.

Tijdens de storm

in de winter

van

1989/1990 raakte ook nog eens een
roede kapot en werd het rietdek flink
beschadigd. Dit was voor de eigenaar,

It Fryske Gea, aanleiding om de andere
roede uit de molen te verwijderen.

in december 1988 subsidie voor de restauratie aangevï aagd.
Op 10 april 1990 kwam de subsidieF oto : P . T inunermíuts, H eerenveen.
toezegging af en zal ingevolge de
meerjarenraming van de gemeente
\Yeststellingwerf de subsidie worden uitgekeerd in de jaren l»2 tlm 1994. Het pleit voor
It Fryske Gea dat men niet zolang heeft willen wachteir en h augustus 1990 alvast met de
restauratie van start ging. Dit betekent dat de restauratiekosten moeten worden voorgefinancierd. De kosten hebben ruim f 270.000,-- bedragen. Het resultaat mag a zijn
De kap, het wiekenkruis en de houten schroefmet schroefbak werden vervangen en de
veldmuren werden opnieuw opgemetseld. Tevens heeft de molen een tweede uitsnoomDe Gooijer in de Lirdevallei bij Wolvega is

weer een pron*iuu,eel !

Innrssen lvas

I
koker gel«ege,n waardoor de molen een funktie gaat vervullen bij het beheer van het
natuurgebeuren en middels een nieuw gegraven slotenstelsel is een rondmaal-circuit tot
stand gekomen. In overleg met enkele aangrenzende eigenaren kon een flink aantal bomen worden gerooi{ wat de windvang €rg ten goede is gekomen. De molen is nu ook
weer goed zichtbaar vanafde openbare weg.
De molen staat in het Fries Molenboek (w 124) vermeld als "De Wàlden". Uit correspondentie bleek dat m1974 de molen deze naam laeeg toegedeeld. Waaschijnlijk werd
deze naam verward met de naam van het StreekkantooÍ "De Wàlden" van It Fryske Gea
De vergissing werd op Molendag rechtgezet met het onthullen van de nieuwe naam voor
de molen: "De Gooijer" , genoemd naar Geert Gooijer, de molenau die ruim 50 jaar de
zorg voor de molen heeft gehad.

André Cramer

In de pauze heerst in " De Lartearnc" altijd

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

een gezellige druloe en de bitterbal-traktatie van de l<oster-beheerder viel in zeer goede aardc!
Op de achtergrond foto's die de Wiruumcr muonts in beeld brengen. (foto G. D . W .)

was het nog niet gelukt te voorzien in de vacanre voor
Commissaris Opleiding in het besruur.
Later hebben we Bas Kall«nan bereid gevonden deze taak van Freek Felkers over te
nemen. Uiteraard heeft zijn toetreden tot het bestuur nog de goedkeuring nodig van
de ledenvergadering in het najaar.
Bas voltooide zijn molenaarsopleiding bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars en
hij was een tijd beroepsmolenaar op De Hap te Stiens.
Intussen heeft Bas de eerste leermeestersvergadering al voorgezeten. Juist nu het
overleg over de opleiding en het examen in alle provincies weer op gang komt, is
het extra noodzakelijk dat de deugdelijlÍrcid die de Friese opleiding kenmerh, nog
verder wordt benadrukt. Het bestuur zal elke lesmolen voorzien van een basispakket
boeken voor de opleiding. Een verzameling achtergrondboeken, met een zwaar
accent op de Friese molenkeruris, komt vanuit een centraal prmt in de uitleen via de

't'F* Op de voorjaarsvergadering

Gild Fryske Mouderci

leermeesters.

***

In verband met het opzesen van de uitleenbibliotheek doet het bestuur een beroep
op de leden molenboeken beschikbaar te stellen voor dat goede doel, Reacties graag
naar de postbus,

**:r
Bloemenwaren er voor Stredend bestuurslid Freek Fellers.
Reclts lwt nieuwe bestuurslíd Elles Feenstra (foto G.D.W.)

Helaas heeft leermeester Reinald de Schiffart vur De Rat e,er keuze moeten make,lr
tussen zijn opleidingsfrrnctie en de activiteiten als houtzaagmolenaar met speciale
kermis op het gebied var ijzer. Het besnrur dankt Reinald voor het aandeel dat hij
gedurende een flink aantal jaren in de opleiding heeft gehad-
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r'r!* Het positieve besluit van De

'r':N'{'

Fryslce Molc ook Amerikaanse windmotoren onder
haar hoede te nemen, heeft consequenties voor de opleiding tot molenaar. Via de
waterschappen is men am een inventarisatie begormerq maar dat dekt lang niet alle
molens. Een beschrijving van allerlei typen en de manier waarop ermee moet
worde,lr geweÍkt is ook nog niet voorhanden Tenslotte is een omschrijving nodig
van de kennis en de vaardigheden die een plaas in de opleiding moeten krijgen.
Daar wordt op diverse fronten aan gewerkt.

Overwegingen:

Met het groeien van het aantal leerlingen àt De Ra nr voor een tijd aan zijn maximum, zeker nu Simon Jellema er alleen vooÍ staal \Ye mogen onszelf feliciteren
met het luxe-probleem dat er meer lesmolens zijn die vol raken: De Hond n
Paesens, De Phcnix in Marrurn, De Onderrcmizg in Witrnarsum. Voor het eerst

De conclusie:

sinds lange tijd moest de leermeestersvergadàing zich buigen over de plaatsing van
nieuwe leerlingen! Dat gaat uiteraard in overleg met de btroldcen leerlingen.

**r'

**'t

Yoor de jongste molenvrienden is er geen speciale ledencategorie in het Gild Fryske
Mormders. Yoor leerlingen geldt de minimunrleeftijd van zestien en een half jaar.
Die leeftijdsgrens geldt niet voor de buitengewone leden en donateurs.
De contributie voor buitengewone leden is Í 15,--; de minimumdonatie bedraagt
Í 20,--.
Een taal spreken is één ding, goed spellen is nog wat anders. Soms blijkt dat pas na
jaren als frisse ogen een tekst bezien waar ieder ander overheen heeft gelezen.

Marleen van Veenen wijst ons erop dat de spreuk in de logo van het Gild Frryske
Mounders een foutje bevat. Beter geze1dl. er ontbreekt wat. De wcxnden "yn'e"
moete,n van elkaar worden geschreven:
Wis

yn'ewyn

Wijs (betrouwbaar, veilig) rnet de wird.
Het gaat wat te ver al het resterende brie$apier en dergelijke in de vuilnisbak te
gooien, maaÍ te zijner tijd l«ijgt de dnrkker een duidelijke instructie mee.

***

Volgens de laatste versie van artikel 4 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement kan
het besnrur op verzoek de stahrs molenaaÍ verlenen buiten de beschreven procedures
om als het ervan overtuigd is dat de aanvrager op andere wijze voldoende kunde en
kennis bezit op het terrein van molens.
D* klinkt mooi, mar zo'n vage omschrijving geeft makkelijk aanleiding tot verschillende interpretaties. Het bestuur heeft daarom de gedachten daarover duidelijker naar voren geb,racht.

De kwestie omvat twee teÍÍeinen:
de EISEN voor de opleiding en het examen voor gezel-molenaar enerzijds en de
bevordering tot de categorie molenaaÍ anderzijds zijn duidelijk beschreven.
de ERVARING die de aanvrageÍ heeft opgedaan en de manier waarop die moet

-

worden gewogen.

1

Dagelijkse ervuing als beroepsmolenar voldoet ruimschoots aan het gevraagde
niveau.

2
3

Uren ervaring als vrijwilliger zonder opleiding tellen bij lange na niet zo zwaar als
uren die deel uinnaken van de opleiding.
De algemene kennis in de opleiding wordt niet zonder meeÍ kwijtgescholden aan
vrijwilligers met ervaring maar zonder examen.

De status gezel-molenaar kur alleen worden verl«ege,n via de opleiding en het examen.
Een verkorte opleiding met minder praktijk-ure4 maar wel met stages, is mogelijk.
Tijdens de opleiding komt de waarde van de opgedane ervaring vanzelfnaar voren.

De leermeester bewilligt volgens de gebruikelijke maatstaven in de aanvraag van het
examen en als daar aanleiding toe is eerder dan in de standaardprocedure.

ADRESSEN BESTUUR:
Gild Fryske Mounders, Postbus 30, 8650 AA IJlst

Broek 05138 - B2A
IH Groningen 050 - 716174

J. Coppens

It Noardz3

8512 AB

J. C. van Driel

Celebesstr.3SA
Corellistraat 3
T. Geertswei 21

9715
8915

E. C. Feenstra

B. Gremmé
P. J.

058 v. d. WeijstraatzT 8923 CJ l-eeuwarden 058 Uniawei 43la
05109 9051 BC Stiens
Orteliuskade 3lll 1057 AE Amsterdam 020 -

M. HoogeveeÍr Eegracht23

B. Kalkman
W. Kolijn
G. v.d. Velde

BM I-eeuwarden
8915 HJ I-eeuwarden
8651 EG
05155

Ulst

151758

2555
675296
5085

L633»
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NATIONALE MOLENDAG 1991
Als je op die bewuste zaterdagmorgen nar buiten keek dan kon het al eigenlijk niet meer
mis. Een zonnige dag, met in de morgen een lichte wind uit het NNW. Prachtig weer om
de molen op te tuigen met het mooimakers goed voor die dag. Van end tot end vlaggetjes,

de hollandse vlag boven op de kap, de blauwe wimpel uit het achter heuvelens, elr de
friese vlag met wimpel op de stelling.

:::j:ri::::i8:

Op de Nationalc Molendag tufiutvelc oAÍitmers door Fricslatil langs de elfsteden.
Hier eenvan de deelturncrs op de Hbrnert bij Burgwerd. (foto GD.W.)
Om negen uur draaide de molen met 4 volle zeilen voor de pins rustig 40 enden. De bezoekers lieten toen nog verstek gaan. ÏVel veel fietsers die vanuit Nes deelnamen aan een
lfi) krn prestatietocht Maar deze hadden alleen maar oog voor het asfalt, jammer ze weten niet wat ze missen.
Rond het middaguur begon het bezoek wat te loper, en het leek wel of de wind daarop gewacht had want het aantal enden nam toen flink toe. De Hond in Peasens heeft met zijn
vlakke gevlucht ook altijtl watmeer wind nodig om te laten zien waartoe hij in staat is.
De t 70 geregisreerde bezoekers ftindaen niet meegerekend), merendeels van over onze landsgrenzeq waren vol bewondering om dit oude werkuig nog zo te zien werken
Wel kwam diverse malen de vraag waar de motor nu stord. Ook de twee andere molens
van het buurdorp Metslawier en Anjum lieten zich al dan niet versierd van hrm beste kant
zien. Waar zie je dat nog ;
s6anl van 5 l«n: drie prachtige korenmolens.
"611
Een kleine enquète 's avonds gehouden onder een paar andere molenaars, gaf toch de indruk dat er veel mensen op pad geweest wareÍL Met nahrurlijk als uitschieteÍs Joure met

's Middags lwam er volop wind en nut vier "volbn" nualdc de Ztid-Ooster bij Winswt
het water bruisetd en schuimend dur de fitskoat. Met vlagvertoon en aen brd langs de
rijksweg wist nhnder Kloosternun aardig wat bezelcerc te ffekken.
(foto G-D.W.)

14

15

De Rat in IIkt blij{t een topper op dc Natiornle Molerdag. De afgetneerde botter completeert dit tlonumeilale plaatje aan de Geeuw. (foto GD.W.)
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Moleruar Zijsling van de Babuurster Molcn teTjerkwerd bekijlo de lesbrief over molens
die hen werd werlnndigd als dan*vor de nudevverking aan lwt jeugdprógramaa Gribus dat op Natiornle Mobndag op Ornrop Fryslàn te beluisterenwas en dat in het tekzn
stordvan - uiteraard - de rnolens. (foto G-D.W.)

Een bezoek aan een werkcrde zaagïbolen zoals hier in lllst laat een onvergetelijkc indn* achter, zowel bij groot als Hein, Er is ook zóveel te zien! (foto GD.W.)

17

16

De Marssurïtcr spinru-

De

Grevensmolen is
prachtig gelegen aan
het spoor tussen Hee-

renveen

en

(Foto: Dirk

Alckrurn.

Tinunermnrls, Veencndaal)

l<op Terpzbht was ook
van de partij. Toen wij

hem kielaen lwd hij
moeite om met vier
volle zeilen rond te korncn. (foto G.D.W.)

+ 180 bezoekers, Stiens met + 7(X) bezoekers, Birdaart * 5fi), Sloten + 5(X) en natuurlijk
niet te vergeten De Rat in Ulst die traditiegetrouw de volle 24 uur draaide, rvant zeggen
ze, za lwrg is een echte molendag. Maar ook de poldermolens bij Huins, Marnrm en Hogebeinturn waren in de belangstelling.
Op de molen in Makkinga is het de hele dag wat stil geweest. Jammer voor de enquëteurs
van de ANWB, mar een kleine 30 mensen bezochteÍr de molen.
Een van de opmerkelijke feiten van deze dag was de windrichting in rily'oudsend waar De
Jager en Het Lam te bewonderen waren. Waaide het overal uit het NW, dau aan de grote
metren was de wind pal west. Ook hier veel buitenlandse bezoekers: Franse,n, Engelserl
Spanjaarden.
Een ander opmerkelijk feit deed zich voor in de Lindevalle, waaÍ onder grote belangstelling, poldermole,n De Gooyer werd geopend, genoemd naar de laatste molenaar. Tijd€ns
de opening werd een boek te,n doop gehouden warin beschreven de West Stellingwerver
molens. Het boek werd opge&agen aan de vader van Klaas Lenstra" Ekel Lenstra, de
laatste beÍoepsmolenar, die tot zijn dood werkte'op de rilindlust in \YolvegaIn Friesland kunnen we terugkijke,n op een zeer geslaagde molendag 1991.

G. Gremmé
We danlen de molenaar van De Hond in Pacsens voor z'nverslag.In het volgende rutmrmer lwpenwe de lijst van rneewerlende nolens weer te htnncn publiceren.

(GD.W.)

Nu er door de leden van de Werkgroep Fryske Moletaal een behoorlijk aantal gegevens is
achterhaal{ wordt het tijd U de stand van zaken öor te geven.
Allereerst is het van belang te weten met welke doelstelling de werkgroep haar onderzoek
is begonnen. N.a.v. een verzoek van Jan Hofstra, gericht aan het beshrur van het Gild,
heeft het bestuur gemeend hier serieus mee aan de slag te moeteÍr gaan. De benamingen
van molenonderdelen, zoals die op de opleiding gepresenteerd worden, zinden hem als
rechtgeaard Fries nieg "Waarom hebben alle molenaars het bijvoorbeeld toch over voeghouten, terwijl dat hele woord in onze omgevrng nauwelijks door de oude molenaars en
molenmakers gehanteerd is?" zo vroeg hij zich af.7*lfs Nederlandstalige besteld<en van
in Friesland gebouwde molens gebruiken het woord waterlijsten of waterlisten. Het is
maar één voorbeeld uit de meer dan honderd nuÍnm€rs tellende lijst van molenond€rdeleÍr
die de werkgroep hanteertbij haar onderzoek.
Met het bestuur is de werkgroep van mening dat de Friese molentaal op st€rven na dood
is. Nog slechts een handjevol oud-molenaars c.q -molenmakers weet de molentaal van
toen nog op te diepen. Het doel van de werkgroep is die taal door te geven aan het bestuur, die op haar beurt de leermeesters informeeÍ, opdat de leerlingen voortaan de
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streekeigen benamingen weten te hanteren. Een vaktaal die op sterven na dood is, wordt

zodoende nieuw leven ingeblazen. Net zoals dat in de zeventiger jaren ook gebeude,
toen de gerestaureerde windmole,ns niet alleen meer werden opgelapt om mooi te staaÍL
maar vooral <xn er mee te draaien e,lr last b,ut not least om er mee te werken. Daarmee
herleefde een oud ambacht, dat van de molenaar die de wind gebruikte om polders droog
te houden, koren te malen of hout te zagen.
In die zeventiger jaren was het verder de gewoonte om de Hollandse (of Zaanse) molentaal te gaan beschouwen als "algemee,lr beschaafd"; bij examens was het dan ook een vereiste die taal te spreken, Op zich niet verkeerd, want de Nederlandse molentaal was ook
hard op weg uit te sterveÍn, Ten opzichte van de streektalen (we spreken opzettelijk niet
van dialekten) was er echter het voordeel, dat de voor handen zijnde molenliterafuur in
het Nederlands geschreven is. Denkt U maar aan de dikte molenmakersboeken, aan de
studies van Anton Sipman of aan de publikaties van de Zaanse molenmakers Husslage en
Boorsma. In feite was het betrelftelijk eenvoudig díé taal te reproduceren en te gebruiken
voor lesdoeleinden op alle lesmolens in geheel Nederlan{ of die nu in de Zaansteek
stonden of niet. Lwlzaam maar zeker ontstond er onvrede over deze eenheidstaalworst.
Het was voor diverse Friezen zelfs een van de aanleidingen om in Friesland met een
apute opleiding in verenigingsverband te starten. Dat dit op zich een goede zaak is geweest, blijkt wel uit het feit dat in het hele land de wens naax voren komt om weer aandacht rc schenken aan eigen sueekbenaminge,lr en -bouwwijzen.
Voor de sEeekonderzoekers is het echter iets moeilijker om de molentaalschat op te diepen. De werkgroep heeft zich in eerste instantie gericht op het enquèteren van nog in leven zijnde molenaars en molenmakers in Friesland. Jan Hofsra gebruikte daarvoor een
bouwtekening van een achtkante poldermolen die hij voorzag van een hoeveelheid cijfers
en letters. Datzelfde werd gedaan met een tekening van een spirmekop. Omdat op de teke,ning van de spinnekop nog nauwelijks realcies zijn binnengekomen, kon de werkgroep
dit molentlpe dan ook nog niet verwerken in een advies. Wat binnenkort echter wel gereed komt, is de naamgeving van de onderdelen van de achtkante vijzelpoldermole,n.
De volgernde personen verleenden hrm medewerking aan een vraaggesprelc F. Castelein
uit Nilhuizum, T. Dijksra uit Gytsjerk, M.E. van der Meer te Bolsward (destijds V/insum), M.J. Nauta te Op,penhuizen, F. Sierksma te Mamm (destijds \Yijns) en J. Swart uit
Hallum (voorheen FinluÍn).
Hiernaast heeft de werkgroep zich bezig gehouden met het ontrafelen van molenbestekkerL een bezigheid die een der werkgroepleden omschrijft als het lezen van een roman.
We noemen bestelften uit de "Jlu. Tjeardt van Aylvapolder" (1827) met dank am de heer
P.M. Reisma uit Wommels; een handleiding van oen "mountswatermolen van 40 voet"
(ongedateerd en ontleend aur het archief van de Rijksdienst voor de Monume,nte,nzorg
met dank aan de heer Keune uit Utrecht; bestek Oudwoude-lilestergeest (1878), bestek
"De Non" te Ferwerd (1846), bestek van de omstreeks 1930 verdwenen molen Damzijl te
Bomwird (1871), een contract van de voorganger van "De Phenix" te Mamrm, een in
1946 opgetekend bestek door de heer H. Meijer te Rie( Bestek en Yoorwaarden wegens
het bouwen van ze^s achtkante windwatermolens in den Grooten St. Johannesga'ster
Veenpolder (1857); bouwbestekken van molens voor het Huizumer- en Goutumer

Nieuwland en het Roordahuizumer Nieuwland met dank aan het Waterschap'De Middelsékrite", bestekken van molens bij Eesterga (bij Lemmer) en Oosterzee.
In het kies Molenboek is een tekening opgenomen van de spirmekop van Wylaerderbuorren. Naast de op de bladzijden ?56 q257 geplaatste versie is nu ook de oorspronkelijke tekening met andere Friese benamingen van onderdelen boven wate,Í gekomen. Bovendien beschilcken de werkgroepleden over tal van 'losse aantekeningen' die in het verleden ooit eens vastgelegd zijn en die nu dan ook bijeen gesp,rolkeld worden. We noemen hier bijvoorbeeld mededelingen ontleend aan gesprekken met wijlen molenaar W.
Koopmans van de BabuursteÍmolen bij Tjerkwerd. Tenslotte is er dan nog het Frysk
Vy'urdboek van de Fryske Akademy.
De werkgroep zal binnenkort alle gegeve,ns per bron op nrunmeÍ zetten. Veel sterm ondervinden we daarbij van Sjerp de Jong uit Veenwouden. Hij verrichtte de nodige onderzoeken bij o.a. waterschappen en musea en venrerkt de hele molentaalschat in de comput€Í wat een enorme tijdbesparing oplevert.
Vervolgens komt de werkgroep met drie lijsten: de eerste geeft, net als de andere op
nummervolgorde, de benaningen weer zoals zs te vinden zijn bij Sipman ery'of in het lesboek De tweede lijst geeft Nederlandse woorden weer die ontleend zijn aan bestekken
voor Friese molens en die vaak eeÍr pure vertaling zijn van de Friestatge benamingen (zie
het voorbeeld waterlijsten uit het begin van dit aÍike). In de derde lijst t€nslore kan het
Friese woord gevonden worden. Aangezien deze lijsten naast elkaar gelegd kunnen worderu is in één oogopslag te zien hoe iets heer Je zoekt het nunrmer op in de tekening enje
weet de algemene benaming en de in Friesland gangbaÍe naamgeving. Yoor hen die
moeite hebben met de Friese taal is lijst twee een goed alt€rÍlatief, zo moent de werkgroep. Er zal worden geadviseerd een rweetalige naamgeving aan te leren: een moleÍraaÍ
uit Friesland moet immers ook met z'n collega's uit andere delen van het land over z'n
hobby kunnen spreken. Dat daamaast de Friese woorden geke,nd moeten worden, heeft te
maken met het behoud van een niet onbelangrijk stuk molencultuuÍ van onze streek (taal
is immers ook cultuur; we gaan zelfs zo ver door te stellen dat het behoort tot de belangrijkste onderdelen van die cultuur!)
Hoe nu verder?
gaat de leermeester van het Gild en wat gaan zijn leerlingen hier nu van merken?
Iilij stellen ons voor óx, mdra het bestuur accoord is gegaan met de door de werkgroep
bijeengekachte gegevensbestanden en adviezen, de leermeesters daarran in hun vergadering bericht laijgeq waarna zedevetzwnelde keruris aan hun lerlingen kunnen overdragen. Op de examens zal hier dan ook naar gevraagd kunnen worden.
Oude bouwbestelften hebben voor ons, en voor de toekomstige molenaars, dan ook geen
geheimen meer. Het was eigenlijk ook te gek dat we bouwbesteklcen van Friese molens
niet konden 'lezen' omdat de daarin voorkomende woorden niet (meer) behmrden tot onrJVat

ze mole,nwoorde,nschat!

De werkgroep is zich ervan bewust dat alleen nog maaÍ het topje van de ijsberg boven
water is gehaald- Klaar met dit werk ben je dan ook nooit. Zij houdt zich dan ook aanbevolen voor toezendig van nieuwe gegevens. Dit kan zeer interessant materiaal opleveren.
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In een

aanhangsel van de woordenlijst worden namelijk kleine onderdeleq incidenteel
genoemde zaken e.d- opgenomen. Copieën van bestekken blijven dan ook welkom!
Ook gaan we ons richten op rekeningboeken van polderbesNren en molenmakers, op ge-

denkschriften en andere curieuze molenliteratuur die hier en daaÍ in verborgen laden ligt
opgeslagerl maar waarvan wij het bestaan (nog) niet weten.
Daarbij begeven we ons meteen ook op een paar zijpad,ea mafr daarover zo meteen
meer. Hoofddoel was de benaming der onderdelen vm het achtkant en de spirmekop. Met
name die laatste blijkt erg moeilijk te zijn, daar we nog geen enkel bestek van dit type tegengekomen zijn. \Ye houden ons dan ook ten zeerste aanbevolen voo( toezending daar-

hwet yn dat stik noch bistier
Hwet de wetteÍÍnolmen oangiet, kirme wy de fo§ende soarten 0nderskiede:
l. de jaskers,
2. de stirtrnowtsjes,

3. de kopntoutcn ef spirnekoppen,
4. de greatere wettern@uran ef achtkantm.

ïLï-

plak komme sjinwirdich de nijmoadrige wynÍnotors, de elektryske mealgebou-

van.

De jaskers

De tjasker hebben we compleet dankzij het voortreffe$ke werk van Botke, zijn boek Gritenij Dantumadiel. Het artikel over de boktjasker kunt U hiema aantreffen. Het is trouwens tevens de bedoeling van de werkgroep om regelmatig iets van de opgedane kennis
in De Utskoat te publiceren. We denken darbij aan oude brieverL fragmenten uit bestekkeq rekeningen, waaggesprelften enz.
Dat de werkgroep nog lang niet klaar is met haar taak blijkt verder uit de v@rnemens om
ook de kore,n- en de houtzaagmolen aan een onderzoek te onderwerpen. Zo beschikken
we inmiddels ovetr een bestek van'De Zeldenrust", de koren- en pelmolen te Dokkum,
via het Admiraliteishuis in deze meest noordelijke Friese stad" Ook het Bestek en Yoorwaarden wegens het afbreken van een windwatermolen te Langezwaag om die weer op te
bouwen als korenmolen te Grouw levert interessant materiaal.
Tenslotte is er dan nog de taal van handelen met de molen, het kruien en zeil voorleggerq
het vangen en zwichten, Eit:l. enz. Literatuurstudie zal hier wellicht aanvullend materiaal
opleveren; de nog levende molenaars ktrnnen in ieder geval hun molenwerktaal nu nog
overdragen. Bovendien zijn we rxlg aan het zoeken naar uitdruHringen, spreekwoorden
en gezegden die in het Fries gesteld zijn €n die uiteraard ontleend zijn aan onze oude
trouwe vierwiekers. Het zijn wat zijpade,n ten opzichte van het uitgangsprmt, maar wij
menen dat ook dat onderdeel niet in de vergetelheid mag raken.

Dizze birme birekkene for tige lytse polderkes, jaskerkrytsjes, lyk as men dy wol neamt.
Ek waerden hja b,r0kt by it forfeantsjen en by it ótslatten fen kanalen, om 't hja maklik
fen it iene nei it oare plak b,rocht wirde koene.
Dy't der nou noch binne, sjugge der frij snísterich rit, en it scil net lang mear dtrje ef de
jasker is forgoed wei.
Yn Wageningen moat der al ien yn 't lànboumuseum fen 'e Lànbouhegeskoalle stean.
'Wol men der noch inkelde fen bihàlde, den moat men der bywëze, hwent hy leit op stjer-

We besluite,n met de belofte dat we in een der komende nummers een oud rtikel zullen
plaasen waarin, in het Fries, een beschrijving wcdt gegeven aan de hand van het molenbestek vm de Huinzer molen. Het bestek zelf hebben we helaas nog niet kunnen vinderu
maar wellicht komt dat nog eens boven water, Zoals er nog zoveel boven waÍer gemalen
moet worden, waubij De Uskoat mooi kan dienen als do<rgeefluik.
Gerben D.

tilrjnja

I)e wetternrounen
Us mounen fordwine mear en mear en dèrmei wirde ris geaën aloan earmer oan harmonyske moaije,ns. Us wesermormen wirde forl«ongen fen elekrryske mealgebouwen en
-geboukes en w)rnÍnotors, de rogmormen fen mealderijen.
De rogmounen fen Ikkerwàld en de Westerein binne al wei en siere it doarpsbyld net
mear op. 't Is mar goed, det yn 'e lèste tiden forieningen tntstien binne, om to bihàlden

-

ren.

Ut ik it tipyske Fryske mounsje ris biskriuwe.
De jasker is in mountsje stnder rèdden.
De as, dy't fen de wjukken roun&aeid wirdt,
is deselde, as dy't it wetter opmeallet. Alderearst hawwe lvy den de bok ef slantnel,
ramt yn 'e foarm fen in trapees ef öfkappe trijehoek.
bok bistiet Ét in pear opsteande balkeru de srylrsjes, dy 't boppe forboun binne troch in koart balkje, it hooÍd, en

-

n

-Dazy

tnder troch in pear langere balken. Dizze bok hinget hwet nei efteren oer; oan'e boppeëin binne,n finder in hoeke fen 90' in pear oplangers bifèstige; de beide oplangers foatmje wer in ramt; boppe birme hjc lyk as sein, forboun troch it hmf{ tnder uoch in dw&sbalkje: de pinbalke. Om dit 0nderstel noch fèster to meisjen, binne de oplangers mei de
bok forboun troch de skearings. Dit 0nderstel draecht de houten jaslceras, dy't oan 'e
finderste ein de skroef hat en oan de oare kant sah 40 cm. b0ten de bok ritsrckq drzze ein
hjit de kop. Yn dizze kop is in knisgat makke en hjirtroch wirde de roedcn stitsen
D&'t de as op it hoofd leit, is de /ralr,en is er roun makke.
De hals leit yn in roun
Étholle stien, dy't yn n selsje sit det oÍp it hoofd oanbrocht is. De hals is hjir mei iizderen plaetsjes bislein.
0nderein fe,n'e as sit de skroef. De as is hjir goed roun
- Osr de
makke, der binne uije spormings yn dyt skroeffoarmich forrirme en yn dizze
wirde houten skeppen spikere, de skeppen wirde oaninoar bifëstige; yn dy skeppen moat
safolle forrin siue, det de naed fen oansetting laekt nei it hert fen'e as wiist, sa 0nsteane
glëd
der trije slangen.
- Is de mounemakker sa fier, den wurde de skeppen öfseage,
öfskaefd, en om de skroef wirdt in tonne timmere fen smelle houten skroaten en fen iizderen bamen forsjoen. Ín roede bistiet Ét in stevige roedebalkc en kriget syn breedte
troch de dwërsheklczn, dwërsbalkjes, dyt heaks op de roedebalke steane.
- Oer dy
dwersbalken rinne den de seanlatten
Op 'e finderein fen it smelle diel fen 'e dwers- mar ek los wèze lan: it wynberd. Om de wyn
hekken sit in plankje, det fësspikere is,
better op to fangeq kin men de roeden biklaeije mer seilcn.
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Om de as yn syn biweging tsjin to kearen, as

it

moat, tsjinnet de tang, dy'

t

om it

fangrëd sit. It Fangrëd is in rëdfoarmich roun boer{ dat om en oan de as bifèstige is. De
fang is in houten ring om it fangrèd; dizze rmg rint net hielendal troch en kin mei in
fangstök op it fangèd klimd wirde, det de as safolle wriuwing tnderfynt, det er stil komt
to stegL
Underoan & slaoefas ef. slaoetballrc
Dy fangstok kin fèst set wirde efter in lfus.
sit in iizderen spille, dy't yn in iizderen ef stielen poatsje fen de pinbalke draeit. De pinbalke kin wer draeije meidet yn it midden f.a'eiaslcerkA.m in peal sit, mei in non der op,
dy't yn in gat fen'e pinbalke stitse,n is. De imderein fan de sl«oef en de oplangers f-rne wy
yn it wetter fen de jaskerk0m, in soarte fen put, dyt mei in pomp (in koker) yn forbining
stiet mei it wetter fen in lryaje. Draeije de roeden, den draeit de sl«oef en it wetter wirdt
omheech brocht; it Íint boppe Ít de torme om de skroef yn in balq dy 't wer titjit yn in
goatte, dyt Íorm om de kom hirme rint; dizze goane hat in ítgong, de íÍslcoatgoaÍte nei
it bttewetter, d& 't kritewetter op ótsmiten wiÍdt. As de wyn Ít de oare hoeke komt, moat
de jaske fordraeid ef. forlouid wirde; tnder de foabalkzn fen 'e bok rinne in pear röllen
oer in houten baen, dy 't om de goatte yn 't roun rint.
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de Swart uit Hallum, vakman-mo'
lenaar in hart en nieren, verschafte ons
talrijlcc waardevolle gegevens m.b.t. de

Fryslcc mfutders-taaL

(foto G.D.W.)

T*"r__bladTiiden uit het 'Herdcnkingsschrtfr', geschreven ter lrcrirmering aan
het 75-jarig bestaan van dc Zuid Ooster Molen te Winsurn van motenaar M.
v.d. Meer, één yan dc geërquëteerden. De telccningen waren aan een zijde
vastgeplalo en konden opgetild wordcn, waarna de telct te lezen was. Het
schrifi dateert van 1938.
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,,\IVELGELEGEN" IN HEERENVEEN
WEER FIER EN WAARDEVOL MONUMENT
" Met zijn hoogste pmÍ van zo'n 33 ,ïEter steelct hij royaal bwen de bebormde kom uit,
,ruMr pas als hij gaat draaien met zijn onder zeil staande wielcen valt hij echt op, de
laatst wergebleven windnolen van Heererween, fu korerumolen "Welgelegen" . Draaiendvalt hij q, nuletd is hij op zijn mooist, in zijn elcme*. Het ruisenvan de stencn als
het graan vermalen wordÍ tot nuel; daarvoor werd en wordt er hard gewerlo in de rnolen. Vraeger dor de beroepsmokruarc zodra er wind was, tegerÍvtoordig vooral op zaterdagen dar onze vaste groep wijwillige rrulenaars."

Met deze woorden begint de fraai vormgegeven folder die de Stichting Molen Welgelegen het licht deed zien in verband met de feestelijke heropening van de korenmolen ter

j.l. Het was toen bijna een jaar geleden dat de molenmakers Durk Posthumus en Jan Rodenhuis van bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum hun eerste werkzaamheden begoÍinen in het kader van een grote Íestauratie waarbij het gevlucht, de kap,

plaatse op 25 mei

Voorzitter van het stichtingsbestuur, tevens molenaar, Geurt van der Weg onÍpopte
zich als een uitstel<end ceremoniemeester. Aan de yoet van de molen spreek! hij het samenge str oomde p ub I ie k toe.

(foto G.D.W.0

het rietdek en een tweede koppel stenen op het programma stonden. Na vele klussen en
laatste loodjes, waarbij de vrijwillige molenaars de handen ook ijverig uit de mouwen
staken, kon dan eindelijk geklonken worden op het bereikte resultaal

Sprekers

In optocht nanr "Welgelegen"

(foto G.D.W.)

Een grote groep genodigden had zich 's morgens na tienen verzameld in de kantine van
de MEAO aan de Fok, op vijf minuten lopen van de molen.
Geurt van de rily'eg, voorzitter van de Stichting Molen Welgelegen en tevens vrijwillig
molenaar ging in zijn openingswoord met grote st4ppeÍl door de historie van de molen die
ter plekke in 1849 geboUwd werd als rogge- en pelmolen door mole,nmaker tilillem Frederik Looman uit Deventer in opdracht van Hermanus Hendrik Kok. Sake Heemstra was
de laatste molenaar. Het zal toen geen vetpot meer geweest zijn, want de molens hadden
hun beste tijd achter de rug. In 1923 wqd de molen dan ook overgenomen en stopgezet.
De wieken zwaaiden niet meer, de wielen draaiden niet meer en de stenen die menig zak
graan tot geurend meel hadden vermalen kwamen lot rust,
ln 197 4 werd het interessant voor de vrijwillige molenaars, want op initiatief van de Heerenveensters Popke TimmerÍnans en N.S. Eelman gingen de wieken weer draaien tijdens
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een stroomveÍsnelling. Zij nam de grote taak op zich om de trots van Heerenveen volledig in oude glorie te herstellen.
Alle hoogtijdagen werden aangegrepeÍr om de aandacht op de molen te vestigen. Door
een erfenis van mevrouw M. Simmer, groot
65.fiD,:, kwam de stichting lekfter ruim in

f

het jasje te zitten en konden de molenmakers van bouwbedrijf Hiemstra (Durk Posthumus en Jan Rodenhuis) in april 19X) hun molenmakershamers door het achtkante molen-

lijf
I

I

laten klinken.

Het is de bedoeling dat er op zaterdagenook weer gemalen zal worden. Plaaselijke bakkers hebben de afname van molenmeel toegezegd, mdat er straks weer molenb,Íoden gekocht kunnen worden en de maalstenen het werk weer doen waarvooÍ ze uiteindelijk bedoeld zijn. Dan is de sfeer van weleer hersteld en mag Heerenveen ros zijn op dit machtig mooie monumeÍrt, met name daar deze plaas toch al zo arm aan monumenten is! om
maaÍ te spreken in de trant van een nazaat van molenaar ïjepkema: "Thialf is wel mooi,
maar een molen met en historie vaÍr meer dan 100 jaar uit de grond stampen is niet niks,
daar moet je extra zuinig op zijn!"
Een domper op de feestvreugde was het niet aanwezig kurmen zijn van Piet Hofkamp die
als schipper van het Fries statenjacht beslist op die dag in Sneek moest zijn met C.d.K.
Hans Wiegel.
kg sPljtig voor iemand die vanaf het oerste uur heeft geijverd voor herstel van en in bedrijf brengen van de Heerenveense molen "Welgelegen".

Ballormen kiezen ltct lucltruim als de vang door burgemcester Reindcrs gelicht is.

(ÍotoG.D.w.)
de feestweek van de Heerenveen-Eén-feesten. De molen fungeerde als luisterrijk middelpung er werden drankjes geschonken wadvan de opbrengst ten goede kwam aan de molen (er konden na afloop vier nieuwe zeilen van gekocht worden), er was een fototentoonstelling, er werd molenmakersgereedschap en een aantal molenmodellen getoond en
last but not least draaide de molen 's avonds in het licht van de op het monument gerichte
schijnwerpers. Een molenaar was er nog niet, maar de twee eerste vrijwillige molenaars
van Friesland, de geb,roeders Piet en v/aling Hofkamp van de Yrouwbuurtstermolen,
hadden hun medewerking toegezegd terwijl ook oud-moleiraar Van Tilbrng vm de parrij
was evenals talrrjke vrijwilligers die nog in opleiding wren. sndsdien werd veel door de
plaatselijke molenvrienden gedarl waarbij we het woord plaatselijk wat ruimer moeren
nemen aangezien de molen steeds een grote aannelkingsl«acht heeft uitgeoefend qp molenlieftebbers van buiten het Friese Haagje, tot op de dag van vandaag toe. Bekende namen in de Friese molenwereld hebben hier de beginselen van het molenaarsvak geleerd
van Van Tilburg, Piet Hoftamp en Geurt vam de Weg. We noemen van de eerste lichtingen Cor de Yos (Akkrum en \Yarga), Sake Bergsma §oordwolde en Wolvega-Lindevallei) en André F. Bakker (Dalfsen).

In 1982 kwam het eerste koppel kunsstenen gereed en werd de eerste zak rogge gemalen
waarvan roggebrode,n gebakkem werden. Helaas staakte de produktie, maar toen op 13
april 1988 de Stichting Molen Welgelegen werd opgericht, geraakte het herstelproces in
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Burgemcester Reirders licht de vang.

(foto G.D.W.)
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Na deze inleidende woorden van ceremoniemeester Geurt van de rileg kwam de bwgemeester naaÍ voren die dmkbaar was voor het bereikte resultaat "De overheid heeft een
inspanningsverplichting en die wordt gestimuleerd wanneer vanuit het particulier iniÉatief ideeirr komen en deze bevruchtende samenwerking heeft succes gehad getuige het
prachtige monument dat Heerenveen nu siert. "Hij riep de mannen van het eerste uur hulde toe. Namens De Hollandsche Molen feliciteerde mewouw Pieffers iedereen waamazij
molenaar Van de Weg het inmiddels gebruikelijke weerstation overhandigde.
Molendeskrurdige van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de heer Heydra, omschreef de restauratie in maalvaardige staat als de bel«oning op het werlc In de beginjaren was de molen een landelijk voorbeeld van hoe het niet moet. De eerste twee zolders
waren in gebruik bij De Lions. Lattgzaam werd geknaagd aan dit privilege omdat de molen nu eenmaal bij vrijwillige molenaars in betere handen was. Gelukkig stapten zij op
waardige wijze op waarna een gerenommeerd molenmakersbedrijf (Hiemsua/voorheen
Westra Franeker) de klus klaarde en de grootste wens in vervulling ging. De heer Heydra
sloot dan ook af met de woorden: "In den lande wordt de molen nu als voorbeeld gesteld
hoe het behoort te zijn en hoe het wel kan" eÍr daar was stichtingsvoorzitter Yan de Weg
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het molenboekje en
ontving ene heer
Grijpsra uit Harkema

zichtbaar trots op!
Gild Fryske Mounders-voorzitter Jan Coppens bood een molenaartje aa& een door de
eeuwen heen gerijpt stukje molen waarover hij heel wat wijsheden verkondigde. Hij feliciteerde de eigenaar met deze molenaars en als collega complimenteerde hij de vrijwilligers met hrm vakkennis en inzet.

de eerste prijs voor
zrjn foto van de molen
van Suameer.
Een door filmamatetu
De Bruin vervaardig-

de videofilm over

IVerkgroep molenopening
Voor de feestelijke opening wist de stichting zich gesteund door een groep sponsors die
door de prachtige ambiance van de molen enthousiast was geworden voor dit schitterende
monument. Zij voerden aktie onder het plaatselijke bedrijfsleven wat geresulteerd heeft
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grote en kleine sporsors die samen 17.800,-- bij elkaar brachten, inclusief promotiemateriaal. Ook zijn zij vijf jaar lang jaarlijks goed voor 4250,--. Het aantal donateurs
kwam ruim boven de honderd, maar de winkeliers lieten het helaas (nog) wat afweten.
De werkgroep pakte de zaken professioneel aan en dat was ook aan alles te merken: eigen enveloppen en b,riefpapier, een schitterende folder, een paginagrote advertentie in de

Í

sreekbladen en de uitgaven van een boekje getiteld "De sfeer van weleer" wauop we in
een volgend nuÍrmeÍ nader terug komen. Wel zeggen we hier vast dat het geschreven is
door onze Étskoat-medewerker Dick Bunskoeke en dat het afgehaald in de molen op zaterdagochtenden f 10,- kost. Zowel aanschaf van dit werkje als een bezoek aan de wiekendrager kunnen wij U aanbevelen.
Verder was de organisatie perfect en zorgde Geurt van de Vy'eg.voor een welbespraakt en
goed geolied verloop.
Voor de toekomst hoeft men niet direct te vrezen daar de sponsors de historische molen
de welverdiende financiële onderbouwing geven die in deze tijd van bezuinigingen zo
hard nodig is en die menig ander windmolenmonwnent helaas moet ontberen. Wat dat
betreft is de molen, die fungeert als lesmolen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars,
ook een lexrzaau,:r. voorbeeld van 'molen-p.r. in de praktijk'.

rietdekker

Bakker), k eeg burgemeester Reinders het
eerste exemplaar van

restatuatie

gaf

de

een

professionele krjk op
dat wat aan de feeste-

lijkheden vooraf was
"Welgelegen" t 1910.
repro P.Tinun^ernutns rutar eenfoto uit de collectie vctn museum "Willem van Haren" .

gegaan: het imponerende vakwerk van
molenmakers en rietdekkers.

De opening
Achter de muziek aan ging de stoet genodigden op weg naar de versierde molen.
Daar lichtte de eerste burger de vÍmg, waarna hij samen met molenaar Geurt van de Weg
door een papieren deur stapte, een zakje 'graan' meezeulend waarmee de molen voo[ publiek geopend was. Het draaiorgel De Fruischalen uit l,eeuwarden verzorgde een sfeervol stukje achtergrondmuziek, terwijl binnen het geleverde vakwerk van molenmakers,
vrijwillige molenaars en rietdekkers in ogenschouw werd genomen.
Voor Heerenveen is een waardevol monunent op waardige wijze behouden gebleven.
Het was een klinkende start voor een naar wij hopen schitterende toekomst. Proficiat!
En molenaars Hofkamp, Kraakman en Van de Weg veel draai- en maalplezier!
Gerben D. Wijnja.
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Sexblerum
Er begint zo langzaamaan schot te komen in de restauratie van "De Korenaar". Nadat op
15 januari (begin Golfoorlog) de kap weer op de molen was geplaats! zijn de schore,nkruilier enz. weer aangebrachr
Verder werd in de werkplaas een begin gemaakt met het nieuwe spoorwiel. Tussentijds
werd er voor de korenmolen "Welgelegen" te Heerenveen nog een nieuwe maaBtoel incl.
spil en rondsel gemaakt en in de molen aangebracht. Op 14 maaÍ ariveerden de nieuwe
"Bunrma roeden". Op 11 apil waren deze gedeeltelijk opgehekr @uitoroede mr. ?.M Binnenroede nr. 245 - Vluche 21,80 m.)

Yrouwbuurstermolen
Toen ik op 11 maat langs de molen ging, viel het op, dat hij met een kale buit€nroede
stond.

I{ommels
Toen ik op ll maart door Wommels rced', zag ik dat het molenÍestant van Wamtille was
verdwenen. Achteraf hoorde ik van Jan Hofstra dat de hele zaak op de gemeentelijke opslag was gedeponeerd.

SEXBIERUM. Op 14 mnart zijn dc niewve Buurma roeden aang ekamcn. B uiteruoed"e :
nr. 245 vlucht: 21,80 rn. (ll april) De roeden zijn gedeeltelijk
opgehek. (Bangkirai)

nr.244 binncnroede:

Dus daar marr eens kijken. Inderdaad trof ik dar de achtkanstijlen, of eigenlijk wat er
nog van over was, aan Méér was er ook niet van dit molentje overgebleven. Onder deze
stijlen trof ik echter nog iets anders aan, en wel de komplete kap van de poldermolen
"Rispens"!
Deze molen stond nabij Oosterend. Yoor ongeveer 10 jaar terug stond hij er nog vrij
kompleet bij, zij het dan met maar 1 roede. De as was een heel speciale. Een gegotEn askop van het merk "Westra" en op het andere eind een gegoten pen. Het tussensurk was
van proÍielijzer, wat uit 4 delen was samengeHonken Het is mij niet bekend, of er meer
van deze assen in molens zijn geplaatst; ik heb ze behalve bij deze molen nergens aange-

troffen
Aan de vangbalk hing indertijd nog eeÍr beho<rlifte kei, en het gaamde werk verkeerde
nog in redelijke staat.
Een aantal jaren geleden was ineems de kap van de molen genomen en het boveneind van
de molen met een snrk zeildoek afgedekt.
Deze situatie duurde niet al te lang, want al gauw wareÍl door vandalisme en we€rsinvloeden het zeil en gedeelten ven het riet verdwenen.
Brandstichting heeft er toe geleid" dat wat er nog vaÍr het gaande werk over was, verloren
is gegaan.

Inmiddels is de romp nu geheel in zwart landbouw-folie verpakt.
Jammer dat dit niet enige jaren eerder is gebeurd. Mau meestal beueft het in zulke gevallen meer ondeskundigheid dan onwilligheid"
Toen de kap van de molen was genomeÍr, verkeerde ik in de veronderstelling, dat deze

(opn.25-2-91) Het nieuwe spoorwiel voor de "Korenaar in wording. Ingewikkelde
haaWas-verbinding - lcruisarm - velg.
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WOMMEIS. Op d! gemeenÍelijlec opslag ligt al een aantal jarcn de kap van de polderrnobn "Rispens". Het betrefi hbr een schoolvoorbeW, van lpe er niet tnct molenonderdelen rrcet worden omgeg(mn. Vry * indertijd rcg in redelijke sÍad verkz.rende kap is
nu, tu jaren in weer en wind te hebben gelegen niets meer wer. Duidelijk llerl<stbaar
zijn o.a. windpeluw-lwlssteen-em gedeelte van de gepotdelcselde kapbedeking.

door de gemeente wel zorgvuldig znuzijn opgeslagen.
Achteraf blijk dit dus niet het geval te zijn en heeft men de hele zaak maar ergens langs
de slootkant van de opslag gedeponeerd.
Een eindje verder zijn de as en de roede gedumpt.
Als men even de moeite had genomen, om de roedewiggen en de keerklampen los te maken, was het heel gemakkelijk geweest om deze onderdelen eÍgens op te bergen, Maar
ook hier, zonder te beseffen waar het om gaat, kipen de zaak.
De roede is geheel tegen de bosjes geschoven en de as steekt een paar meter boven de
sloot.
Inmiddels heb ik de heer L. Kloosterman (Winsum) hierover beÍraderd. Deze molenaar
heeft goede kontakten met de heer Terpstra welke verantwoordelijk is voor de molens
van Littenseradiel.
Volgens l«antenberichten heeft de gemeente grootse plarmen inzake molemestauratie, Ik
heb Kloosterman erop gewezen, dat mocht het al tot restauratie van deze molen kómen,
het zeer belangrijk is dat diverse onderdelen nog voorhanden zijn. Al zou het alleen maaÍ
gaan om de maÍen te kmnen nemen. Daamaast zullen diverse onderdelen mogelijk nog
wel bruikbaar zijn. Het houtwerk zal na jaren in weer en wind te hebben gelegen, hiervoor wel niet meer in aanmerking komen, maar diverse ijzerwerk, o.a. de doorlopende ijzeren band om de vang, lijken nog in goede staat alhoewel ook hier roest zijn werk heeft
gedaan.

Hopelijk wordt er nu, zij het verlaat (te laat) nog iets ondemome,n om te redden wat er te
reöen valt.
Mogelijk is dit alles ook nog een aarileiding voor de verantwoordelijke instanties, om
meer toezicht te houden op de wijze waarop molenonderdelen worden opgeborgen!
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jarlg huwel[iksfeest l«oninkliJk paar
gelegenheid van hun 25-jaig huwelijk

Bij

deed koningin Beanix voor de televisie een

verzoek aan het Nederlandse volk om allemaal een boom te planten. Nou dan sta je toch
wel even vreemd te kijken.
Stel dat men onze provincie Friesland met zijn wijde vergezichten, vol zou planten met
bomen, het zou geen Frieslmd meer zijn.
Gelukkig lljkthet niet zo ver te komen.
Toch kan het geen kwaad, om waakzaam te blijven, b,v. als er dicht bij een molen een of
meer bomen zouden worden geplant. Dat sprietje van nu, is over enige jaren een forse
boom, met alle gevolgen vandien

Yerhek Jan Hofstra

Hiervoor geldt hetzelfde als voor bottenstaandc foto.
Duidelijk herlunbaar zijn o.a. de vang, waarotn heen de doorlopende ijzeren band - het
asrad, wat er ook niet fiuer ÍlorissanÍ uitziet.

Het zal zo lmgzamerhand wel bekend zijru dat Jan Hofsra Friesland gaat verlaten. Hoezeer wij zijn vertrek van éen kant ook betreurerL van de andere kant mag toch worden gesteld" dat zijn nieuwe betrelking beter bij zijn cryaciteiten pasr
Wij wensen de nieuwe molenconsulent van Zuid-Holland veel srrcces in zijn nieuwe
werklcring!
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Korenmolen nDe Leemolen" VYesterlee, door A. M. van Dop
Onlangs zag het derde boekje van onze lezer Van Dop het licht. De verzamelaars van
molenliteratuur zullen zich het nrmrmer over de molen van Buitenpost ongetrrdfeld herirmeren. Dit boekje is vsr dezelfde opzet en telt iets meer dan 50 bladzijden. Voor de
heer Van Dop was het wederom oen grote stimulans om een molen uit de vergetelheid te
onttrel*en" in dit geval een uit het Westland en wel De Leemolen
Er zijn heel wat historische bijzonderheden boven water gekomen en die zijn geillustreerd met tekeningen, kaartfragmenten en oude foto's. Die laaste categorie komt wat
minder uit de verf door het gekozen dnrlerocedé: om de kosten te drukken is het boekje
namelijk in fotocopievorm verschenerL mede ook gezie,n de oplage. Voor de rest komt de
samemsteller alle lof toe. Hij heeft een shrk molenverleden weer tot leven gebracht. Echt
iets voor de verzamelars!
53 blz. gehjmd in omslag, Étskoat-formaat; prijs vóór I juli f 10,-- incl. porto, daama
ÍL2,50. U kunt het boe§e bestellen bij de schrijver A. M. van Dop, p/a Pr. Beatrixsr. 79,
2685 BH Poeldijk. Wanne€r U de kosten overmaakt op giro 4352962 van genoemde auteur, wordt het boekje U toegezonden.
Zeeuwse molens, door Wlllem Staat
Na de herdruk van het boek "De Molens van Zeeland" heeft het 18 jaar geduurd, alvorens
een scluijver zich weer heeft gewaagd aan de besclrijving van de Zeeuwse wiekendragers. Het thans voor ons liggende boe§e over Zeeuwse molens oogt prima en laat zich
prettig lezen. Het moet niet beschouwd worden als een provinciale moleninventarisatie
zoals we dat met de laatste molenboeken gewend waren. Op de pagina's 55 ím 82 is namelijk slechts eem beknopte inventarisatie van de77 ïn7,r;elarrdnog resterende mole,ns te
vinden. Elders in hetboekje komen ook de nog resterende rompen aan bod. Onder dat elders verstaan we het aardig samengestelde Zeeuwse molen-ABC dat 18 bladzijden telt. In
de inleidende hoofdstulften gaat de schrijver in op molentypen, hrm functie en tal van lezenswardige als naamgeving, op- en neergang van het windmolenbedrijf, oorlogstijd"
branden enz, Het boekje besluit met een kaart en een literuuurverwijzing. Zeker wanneer
de dikke provinciale molenboeken voor uitgevers te riskant worden gezien de prijs en afname, is zo'n uitgave als deze een prima alterÍlatief: de lezer zzl àcí zeker niet beperken
tot het lezen van dit boeh maar de molens ook daadwerkelijk gaan bezoeken en hopeltjk
lid worden van de Vereniging De Zeeuwse Molen Een programmaboekje als dit verdie,nt
navolging! Van hute aanbevolerq met name wann@r een vakantie in Zeeland op het p,rograflrma staat.
84 blz. in glanzend Heuromslag; uitgave van de Stichting Nahrur- en Recreatieinformatie

f

prijs in de boekhandel (ISBN 90-72146-15-8) f

17.50, toegezonden

20,50 door overmaking op giro 5652027 t.n.v. bovengenoemde uitgever.

Molencatalogus Llmburg
In nr. 58 plaasten wij een korte bespreking n.a.v, deze catalogus. De samensteller, dhr.
T. Linssen is inmiddels verhuisd, zodat U voor bestelling thans moet wezeÍr op het adres
In het Tienderveld 137, 6093 JK Heythuysen De prijs was f 5,25 incl. verzending (6 blz.
A4 in omslag) giro 2150134.

in "Molens ln VYest-Frlesland,'
De Streek V.V.V. Westfriesland heeft t.g.v. het 25-jarig bestaan van de stichting "De
VYestfrlese molenroute

\Mestfriese Molers" een goed vamrgd boekje uitgegeven waarin een route beschreven
wordt die langs 19 molens voert in oostelijk West-Friesland. Van de molens is telkens
een foto opgenomen alsmede een korte beschrijving. Een routekaartje wijst U de weg en
warmeer we de redaktie van het blad Molenpost mogen geloven dan staan U een aantal
prettige verrassingen te wachten watmeer U tijd en aandacht besteedt aan de reis die voert
langs voor velen nauwelijks bekende wegen, Kortom, een aangenaam reisdoel voor in de
zomervakantie.
U kunt het boe§e bestellen bij de Saeek V.Y.V. Vy'est-Friesland, Nieuwstraar 23, 162l
EA Hoom, tel. 02290-13586. De prijs: f 3,50.

Het bestriJden van oen gruwel{lk vandalisme
Onlangs verscheen bij de gemeente Moerkapelle deze 94 blz. tellende publicatie met als
ondertitel "Een kaderplan voor het molengebied in Moerkapelle". Hier bevinden zichzeven voormalige watermolens, die tot L924 nt de polder "De Honderd Morgen of wilde
Yeenen" hebben gemalen. In de daarop volgende jaren ziln deze molens alle gesloopt en
de restmten bleven daama dienst doen als woning. De zes molens nabij de Rotte worden
nu door de particuliere eige,naren bewoond. sinds een aantal jaÍen wordt het wenselijk
geacht dat de moleruestanten op grond van hun waarde behouden blijven en, dat zij, indien mogelijk, worden hersteld.
uit onderzoek bleek als spoedig dat het Rottegebied met hae molens een nationaal belang vertegenwoordigt e,n dat gaf het gemeentebestuur amleiding om de resultaten te publiceren. Verschillende mogelijkheden voor behoud en eventueel herstel zijn in het kaderplan verwerkt.
Na een beschrijving van het molengebied wordt aandacht geschonken aan de ontwikkelingen die er hebben plaats gehad in het verleden en de historische warde nu, zowel in
wateÍstaatkundig en molenbouwkundig als regionaal en lokaal opzicht. De mogelijkheden voor behoud in bestaande toestand en de reconstructiemogelijkheden worden besproken, waarna ingegaan wordt op het geb,ruik, beheer en de exploitatie. Met conclusies en
aanbevelingen wordt dit prima verzorgde en fraai gefllustreerde rapport afgesloten.
U kunt deze instructieve uitgave (formaat A4) bestellen door overmaking van J 15,-- op
gir,o 4785627 t.n.v. de stichting oud-Zevenhuizen-Moerkapelle te Zevenhuizen o.v.v.
"kaderplan".
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molen verdwenen is. \Yellicht dat iemand van onze lezers daar antwoord op weet. 'We
zetten de uaditie van onbekende molens op de achterzijde van ons blad voort met wederom een foto uit de verzameling van de heer G. J. Minnema uit Damwoude, Vy'e zeggen
de heer Posthumus d«rk voor zijn reaktie en melden tot slot dat we bijna door de in gezonden onbekende molenplaatjes heen zijn. We zijn dan ook weer benieuwd naar nieuwe
inzendingen op ons redaktie-adres: Waltaweg 53,8765 LN Tjerkwerd (rel. 05157-9348).

SNEE K
IN MEMORIAM
Hierbij zietu een afdrukvan @nz.E. sjóloonvan M. v.d. Werf.
U zult misschien zag1e : wat is dat een sjabloon? Het woordenboek zegt hierover: "mal
of uitgesneden model". Dit sjabloon is gemaakt van messing of geel koper. De particuliere eigenaar wil graag gegevens over deze molenmaker uit Sneek, Welke Utskoat-lezer
kan hierover ies vertellen? Gaame uw reacties sturen via mij of maak eens een artikeltje
voor ons orgaan. De desbetreffende persoon wil graag onbekend blijven, daarom heeft hij
mij benaderd om deze oproep te plaasen in ons eigen orgaan.
Popke Timmermans (05 I 30-25404)

oud-molenaar \ry. M. van Dop
Op 9 april j.l. overleed oud-molenaar Willem Maarten van Dop. De bijna
82-jarige Van Dop werkte sinds zijnjeugd bij zijn vader die in 's Gravenzande een fouragehandel bezat, wÍurÍ veevoederproducten en bakkersmeel
de hoofdzaak was. Aan de handel kwam in 1943 een eind door oorlogsomstandigheden. Willem Maarten van DOP wilde toen voor zichzelf be-

ginnen en kocht de grote hoge korenmolen te Buitenpost van Johannes

MOLENG EVELSTEEN SNEEK;
In

REAKTIE

Popke Timmermans' 22-e knipseldoosbijdrage (nr. 61-blz. 33,34) werd geschreven

ovetr een fraaie gevelsteen in de \Yaterpoortstad Sneek. Naar aanleiding hiervan sctneef
de heer S. ten Hoeve, diÍecteur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, ons het vol-

gende: "De gevelsteen die tot onze museumcollectie behoort, draagt de initialen van Beerent Wiebes Wouters en zijn vrouw Jande Izaàks Hulshof. ÏVe bezitten nog een foto van
de steen op zijn oorspronkelijke plaats: de gevel van het meelpalÍruis van Wouters aan
het Achterom/de Singel. De Hermina is nooit eigendom geweest van de familie Gonggrijp. Deze familie bezat o.a. een houtmolen aan de zuidzijde van de Geeuw". Tot zover
de aanvulling van de heer Ten Hoeve die we dankzeggen vooÍ zijn reaktie. Voor de geinteresseerde Tezer verwijzen we tot slot naar het hoofdsUrk De Sneker Molens dat Ten
Hoeve schreef in het boek "Sneek, beeld van een stad". (Friese Pers, l,eeuwarden, 1985).

De onbekende molen op de achterzijde van nr. 61 is opgelost. Molenmaker en molenfotoverzamelazr D. Posthumus uit Huins liet ons weten dat het hier gaat om een zgn. boeremounts die eens stond onder Doklom aan of nóij de Ee. De heren \Y. O' Bakker uit
Harkstede en P. Timmermans uit Heerenveen plaatsen de molen ook in deze buurt. Eigenaar was een zekere S. J. Hania. Yolgens Posthumus is de foto gemaakt rond 1943 voor
de inventarisatie van windmolens tijdens de bezetting; hij weet echter niet wanneer de

van Sloten.
Over de oorlogsjaren op deze molen hebben we i.s.m. zijn zoon A. M.
van Dop uitvoerig geschreven in nummer 36 van ons blad.
Op een rustige zomerdag in 1945 begaf de binnenroede het met als gevolg dat de zaak voorgoed tot stilstand kwam. Spoedig volgde sloop van
de bovenbouw en in 1963 volgden de laatste restanten. Een nieuwe woonwijk verrees op de plaats van de molen zodat nu niets meer herinnert aan
het molenverleden. Hoewel Van Dop geen molenaaÍ in hart en nieren
was, had hij destijds wel in het redelijke geld over voor herstel van zijn
molen. Een gemeentelijke bijdrage van L0 cent per inwoner was in 1946
voldoende geweest om de molen voor Buitenpost te bewaren. Van Dop
had er dan zelf nog f \5.000,-- in willen steken, maar helaas mocht het
nlet zo wezen
Eigenlijk is het frappant dat nu de laatste der windkorenmolenaars van
Achtkarspelen is heengegaan, BÍ gewerkt wordt aan eerherstel voor de
mo lenromp v an Kortwoude/S urhuisterv een.
Zoon A. M. van Dop deed ons de volgende dichtregels toekomen:
"Waar molenaaÍs heengaan, verdwijnen.
Gaan molenrestanten weer als molen verschijnen !"
'

ïVillem Maarten van Dop ruste in vrede.
G.D.W.
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Gedicht
Van molenaarszoon A. M. van Dop ontvingen we een bundeltje koprj over de mole,n van
Kortwoude, de Feanster mole. In dit nummer plaatsen we een gedichg alsmede een historisch artikel over de betreffende mole,n. In een later nuÍlmer komt een artikel aan de
hand van een b,riefwisseling tussen Van Dop en de gemeente en de vorige eigenaar Sietzema.

M ole nhe rstel

S

urhuizum

De laatste lcorerunolenaar van Buiterpost ging heen.
Van zijn rnolen bleef maar over: één gelerÍdc steen.
Weinig was er mcer van molens te vinden

In dat Achtlcarspelen, naaaierd hunwiekcn in de winden.
Slechts één korervnolen bleef er als restje over...
Eérvnaal in glorie, nu een lekJrc pottendover.

Hij stord er in Surhuizum, als "telccn aan de wand"....
Wie zag er r?og ooit herstel yoor zo'n restanl?
Jarenlang stond hij maar te lcreperen.
Door weersinvloeden steeds verder te verteren....
Nicnnnd zag nog eerlrcrstel
Maar een gilormde Stichting wel!
Ortvouwen plannen tot restauratie zetten door.
Er kontcn geldenvrij voor een herbouwspoor!
Aangespoorde akÍies, iedereen doet eraan m.ee.
Kordnat zegt mcn ja en gaat nut de planrtcn " in zee"
b ziet mcnwat motivaÍie vermag.
Daardoor gaan ook nuijfelaars overstag.

b' n enthousiasme

daard-type behoord had.
De molen was geheel van hout opgetrokken en stond in een bocht van den weg, Hij was
het eigendom van de fam. van schepen. opbouw van den geteisterden molen was blijkbaar niet meer mogelijk, wellicht oordeelde men het stander-type te ouderwetsch, in elk
geval toen in 1864 aan de andere zijde van den weg een nieuwe molen verrees, was die
geheel van steen gebouwd en had hij de gedaante waarmede hij thans nog het oog van
den schoonheidsminnenden voorbijgurger bekoort. Met dien verstandg dat de molen sedert nog al eens opgeknapt is.
In 1905 was het bouwwerk reeds in verval, toen de tegenwoordige eigenaar, de
heer Sietzema, het kocht van den heer
kreeg

toen een flinke beurt, de noodige herstellingen werden uitgevoerd en in 1906
volgde een vervanging van de zeilen
.

w er 16 aanstel<clij

door znlfzw ichtende roeden.
Zooals bekend, zUn dit houten bordjes,

welke als jalouzieën \ryerken en die in
gesloten toestand tegen de roeden aanliggen; op deze wijze wordt de wind opSevangen.

oor molenltcr st el,
Kottcn we ttct zulke m.ensen er zèlccr wel!
Nog "even", dan is er weer een industriemonununt
Vanwentelendc wieken, dat zijnweerga niet kcnt.
amen zic h insp anrund

,** Jffiiff'"

De houten standermolens welke reeds in de 17e eeuw uir de Friesche
verdwijnen - een prcces dat een eeuw later ruim reeds geheel afgeloopen was - schijnen
zich het langst in de Friesche Wouden gehandhaafd te hebben. Niet alleen dat er in het
laatst der 17e eeuw nog zoo'n type te Ronevalle verrees - "de poltroch", waarover wij in
e€n onzer inleidende artikelen schreven - doch nog in 1863 bestond er in Kortwoude, tusschen Surhuizum en Surhuisterveen een molen welke in dat jaar door b,rand vernield
werd en die blijkens de mededeelingen van den heer H. sietzema aldaa, ook tot het stan-

K. B. Kloosternan. De molen

k
En scltept een "m.olenband": onverbrekclijk!
S

De molen vanKortvoudc

v

Er zal een nieuwe rnolenwonder in Surhuizutn staan.
De iruet is er zelur, mcn knn er van op aan!
A. M. van Dop

Het voordeel is echter dat met een ruk

Íurn een daarmede coresponderend
touw de bordjes horizontaal gaan liggen,
waardoor overal kieren ontstaan, waar

de wind, als die plotseling te sterk
mocht worden, brju. door buïg weer,
doorheen kan blazen.

Bij

wieken met zeilen moet de molein zoo'n geval overhaast naar boven klimmen om de zeilen los te maken.
naar
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Met den aldus in betere conditie gebrachte molen zette Sietzema met frissche lsacht het
bedrijf voort, dat zich spoedig uitbreidde en dat reeds in 1907 het amschaffe,n van een
motor voor het malen op windstille dagen, benevens de bouw van een nieuw pakhuis

IENSUME WACHTER STAAT BIJ WORKUM

noodzakelijk maakte.
Oorspronkelijk diende de molen voor het malen van Íogge, doch in 1905 onder den nieuwen eigenaar werden door het be&ijf ook mais en gerst verhandeld, terwijl ook het z.g.
boerengemaal vaak het rondgaan van de molersteenen vereischte. Ook thans neeÍnt het
loonmalen voor boeren en balikers een belangrijk deel van den arbeid welke deze meest
zuidelijke molen van de Friesche'Wouden verricht. [n verband met het reeds in een vorig
artikel genoemde breken en malen van veekoeken dat in het begin dezer eeuw de molens
een nieuw bestaansrecht verleende, werd door de,n heer Sietzema een koekb,reker aangeschaft, later gevolgd door een mengmachine met zeef. Het bedrijf - het moge dan in het
bezit zijn van een krachtinstallatie - wordt hoofdzakelijk door den wind gedreven. "Als
het waait, dan malen we", zegt de molenaar en die "we" daronder zijn ook zijn zoons begrepe& die gezamenlijk de zaak hooger op trachten te brengen. De wind kost niets, de
molen is nog hecht, dus wat is economischer dsr beiden te benutten? zoo redeneeren de

Menig molenverzamelaar zal bijgaande foto in zijnlhar collectie hebberL meestal onder
de rubriek bnbekend', doch ook vaak onder Imsum of \Yarstiens. Geen van beide blijkt
w&u te zijn,n lazen we in nr. 14 van de Molenaar van dit jar. Op blz.433 is een reactie
geplaatst van de bij onze lezers welbekende D. Posthumus uit Huins. Besttrdering van

Sietzema's.

Zij

achter den molen voordeliger dan motoren en stroom en denken er niet aan hem op
non actief te zetten. Integendeel, de molen is geregeld in vol bedrijf en zelfs is er al eens
gesproken over vervolmaking door middel van het syteem Dekker, o.a. neerkomende op
het aanbrengen van z.g. stroomlijnwieken. Het is tot nog toe bij praten gebleven, maar
wie weet, wo'rdt de Sietzema's molen nog eens de eerste bedrijfsmolen in Friesland die
(eindelijk!) van de uiwinding van den [,eidschen molenbouwer profijt gaat uekken. Dat
is echter nog toekomstmuziek.
In dit gedeelte van onze provincie zit men wel in den molenhoek. 't Zijn trouwens toch
het Noordoosten en het Noordwest€n van Friesland waar de meeste bedrijfsmolens te
vinden zijn. Zoo was tot voor kort de korenmolen van Surhuisterveen nog in werking
maar deze buur van de Kortrroudstermolen heeft het laten zitten. Hij is afgebrokeq zijn
wij goed ingelicht.
Even noordelijk treffen we in Achtkarspelen molens aan de Kootstermolen (het gehucht
heeft zijn naam er aan te danken) en Buitenpost, terwijl een eindje over de Groninger
grens, te Opeinde (hier "de Grinzer Peins" genoemd) ook de wieken draaien. Op de
zwichstelling van den Kortwoudstermolen konden we dezen Groninger collega duidelijk
waamemen; de afstand leek slechts klei& maar dat is gezichtsbedrog, want in den regel
staan de mole,r:s op hooge erven - hoe hooger de standplaats hoe beter de windvang - en
daardoor schijnen ze dichterbij t€ staan.
Ook thans hadden we gelegenheid ons te verbazen over de boomenriltdom van de Friesche rIÍouden, Het panorama dat we van de zwichtstelling genot€n, was minder grootsch
dan bij den molen te Suameer bijv., er is hier minder afivisseling in het landschap, mar
het werd ten zeerste verlevendigd door het vele groen langs de kampen land, welke hier
gelukkig nog niet door leelijk prikkeldraad gescheiden zijn. Het deed ons opnieuw vaststellen, dat de kwalificatie 'Mooi Friesland" nog geen fictie is, gelukkig. Tenminste van
het standpunt van den molenaar bezien!

boerderijen bracht Posthumus tot de oplossing:
"In de buuí van Workum staat een aantal boerderijen met o,p ieder end van de schuur een
schoorsteen. De afgebeelde molen stond in het buuÍtschap Schameburen onder Ferwoude, ca. 50 meter vanaf de dijk rond het IJsselmeer. Er is zelfs nog een Íestant van de molen aanwezig. Het achtkant is afgeknot tot op de eerste bintlaag. In de molen kwam ik
o.a. de naam Bokma tege,n en het jaartal 1870, verder'nieuwe schroefbak 2 artg. l9-7'.ln
het restant staat nog een dieselmoter die een ijzeren schroef aandrijft. De molen zal destijds wel afgebroken zijn door windbelemmering uit westelijke richtingen vanwege de
hoge dijk. Op de originele kaart is op de achtergrond nog een malende molen te zien welke onder Ferwoude stond."
Een prachtig stukje speurwerk, want uit de in de Molenaar geplaaste foto blijkt overduidelijk dat de siruatie van toen nauwelijks veranderingen heeft ondergaan met die van nu,
op de molen en een ligboxstal na dan.
Yoor inlichtingen over een abonnement op vakblad de Molenaar kunt U zich wenden tot
de redaktie, tel. 05293-1122 (Raadhuisstraat 12, Dalfsen).

G.D.W.
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Ingezonden

,ALE
HORIZONTALE WINDMOLEN NIETS NIEUWS
NIEUWS

I

Ingezonden

I

II

Ik weet het niet meer precies, maar ik was op een mooie middag met de Pankoekster molen aan het &aaien, toen 's middags tegen een uur of vijf Jan Hofstra even kwam kijken

In het Friesch Dagblad van zater.da1 13 april j.l. srond een foto met bijsclnift.

en even een traatje met me maakte.
tlrij hadden zo het een en ander wat doorgepraa! toen Jan tegen me zei: "Ik ga Bouw 75
in Workum verlate,n. En ik kom vermoedelijk als Ingenieursambtenaar bij de provincie
Zuid-Holland in diensr" Er ging toen wel even een schokje door mij heem. Ik beruigde
dan ook meteen mijn sprjt, dat wij hiermee een goed iemand verliezen. Maar tegelijker-

enthousiast - (octrooi aangevraagd).
Naar aanleiding hiervan, heb ik een telefoongesprek gehad met de redactie, en is er te-

tijd is het ook een uitdaging voor Jur dat hij dit asmeerÍrt. En van mij dan hierbij mijn
hartelijke felicitatie, Jan!
'Waarom
schrijf ik hierover? Nou, voor 3 lD jaw terug kwam ik als leerling bij het Gild
Fryske Momders. En toen leerde ik Jan kennen als een goede molenaarsvriend. Hij heeft
mij geweldig geholpen bij het voorbeÍeiden voor het molenexamen, waarvmr ik dan nu
ook dmk zij Jan en L. J. Sierksua geslaagd ben.
In al die 3 jau heb ik veel met Jan samengewerkt in goede verstandhouding. Yoor wat hij
mij lerrde (want ik wist veel te weinig van de onderdelen vaor een molen af) daar ben ik
hem echt dankbaar voor.
Het begon voor 3 jaar terug in Hartwerd bij de Oegekloostermolen. Er moest veel werk
verzet worden. Er kwam n.l. een nieuwe vijzelbak in de molen, waubij ik Jan dan een
handje hielp.
Ook Johan Cnossen was van de partij. En dit deden zij dan allemaal in hun vacantietij4
terwijl het zonnig en wailn was.
Ook Johan Cnossen is intussen niet meer bij het molenonderhoud. Ook dat is natuurlijk
een uitdaging om als beroepsmolenaar op de Stienser molen je werk te verrichten. Ook
dit is even wennen. De trreede grote klus was toeÍr de HeÍnertermolen. Daar moest toen
een nieuwe uitschoot in aangebracht worden.
Hierbij was mk Durk Posthumus van de putij. De derde klus (ook nogal pittig) was de
Babuurstermolen.
Hierbij liet Jan niet alleen zijn handen werken, maar ook zijn geestelijk verrnogen draaide
dan op volle toeÍen, voo( 100 %. Hij maakte dan een nieuwe tekening van de verlenging
van de vijzelschrcef, die Spaans in Balk dan moest make,n.
Maar het kwan klaar, en het paste dan weer precies.
En zo was Jan Hofsra altijd met hrt en ziel met het molenrnateriaal bezig.
Jan Hofsaa, van deze plaas wens ik je veel su@es toe in Zuid-Holland.
Van mij deze woorden:

Het is even wennen.
Het moet even wennexl.

Molenvriend M aye Teernstra, BolswaÍd.

De l.eeuwarder C. Tadema had een horizontale windmolen uitgevonden. - Chriet Titulaer

vens een afspraak gemaakt dat er een verslaggever bj mij langs zou komen. Donderdag
18 april j.l. was deze present.
Nu is het niet bepaald gernakkelijk om een verslaggever die nies van molens afweet, in
de finesses uit te leggen wat de bezwaren van horizontale molens is het algemeen en die
van de heer Tadema in het bijzonder zijn.
Mijn eerste indruk is, dat als Tadema zich wat meer had verdiept in horizontale molens
en ook in aerodynamica hij nooit met dit model op de tentoonstelling was gekomen.
Vervolgens de beweegbare kleppen, hoe zal dit gaan bij windkracht 6?
Hoeveel geluid zal dit dan wel niet produceren. Een heel eenvoudige oplossing in dit geval zou zijn geweest, voor de tegen de wind in, dus terugdraaiende kleppen, een scherm
plaasen.
Draaibare kleppen waren dan overbodig, maar m€n heeft het dan wel te doen met een horizontale molen uit de grijze oudheid, Zj kwamen o.a. voor in het midden- ert veÍïe oosten. In Polen hebben horizontale korenrrlolens bestaan.
De verticale spil dreef dan rechtstreeks de molensteen aan. De holle schoepen waren
rechtopstamd, draaibaar tussen twee schijven opgesteld.
Hoewel de capaciteit van deze molens (wat trouwens ook geldt voor alle horizontale molens) nooit erg groot k«r zijn geweest, zullen zij wel in staat zijn geweest om bij voldoende win{ een koppel maalstenen in het rond te krijgen.
Dit was een toepassing van een horizontale windmolen uit het verleden. Nu even terug
naar het model van de heer Tadema.
Allereerst de vlalfte schoepen, deze houden de wind zeer slecht vasq het meeste glijdt er
bij langs. De omtrek snelheid van de molen kan nooit sneller zijn als de windsnelheid. Bij
windlcracht 4 zal dit ongweer 35 krn. lA zijn. Bij dezelfde windsnelheid draaien de molens van Oosterbierum met een omtreksnelheid van 270 lun. p/h.
De vlakke schoepen zouden hol uitgevoerd moeten zijn. Ats dit was gebeurd" zouden de
beweegbare kleppen overbodig zijn geweesL Het verschil in windvang tussen een hol en
txrl vlak is dusdanig groo! dat de molen dan wel zonder verdere flauwekul goed zou heb.
ben gedraaid.
Als de heer Tadema in

lreuwarden zijnogeneens goed de kost geeft zalhij op de daken
van vooral nieuwbouwhuizcn massa's horizontale ventilatiemolentjes aantreffen. (neem
ik aan). Het bezwaar dat dezc molcntjes ook maar voor de helft van een omwenteling van
de wind profiteren is ook hier aanwezig, maar door de gebogen 'wiekvorm' wordt de tegenwind belangrijk gereduceerd.
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Zij draaien zonder noemenswaardig

onderhoud jarenlang. Hoe zou dit met Tadema's mo-

len gaan?

Dit zijn enige bezwaren tegen het ontwerp van Tadema.
Er zijn er nog veel meer, maar ik geloof voldoende te hebben aangetoond, dat deze molen
leuk is op een tentoonstelling, maar niet buiten op het dak.

J. Brunsmann.

H

ítit {o ffnipsoí{oos
àoor ?opÍre Ttmnermons

NR.23

-

Voor we verder gaan met het nieuwe knipcel moeten we eerst terug nazr w.22.
Door een misverstand is de verkeerde tekst afgedrukt bij de aanvulling over het knipsel
van de oliemolen te Kollum. De tekst vervalt namelijk vanaf de derde regel van boven.
Daar moet staan:
"Ons bestuurslid de heer J. Boersma (van Sr DFM), uit Kollum deelde mij nog wat mee,
wat ik u niet wilde onthouden. In het boekje vm wijlen de heer K. Bosgraaf, oud-beheerder van de Oudheidskamer, genaamd: "Kollum in oude ansichten" (Zalibommel 1972)
staat onder Íu. 21 (met dezelfde afbeelding) de volgende tekst:

21. Dit is een afbeelding van de oorspronkelijke oliemolen van Tijmstra. Deze molen
werd in 1766 in opdracht vm Cornelis Scheltinga Eyso de Wendt en Focke Hylckes Eskes gebouwd. In 1778 kochten de medeëigenren de aandelen van de erven van Comelis
Scheltinga. Later werd Bote Eskes eigenaar en na hem H. Eskes en D. H. Andreae. In
1878 werd de molen voorzien van een stoommachine. De heer Johannes Pijnacker sr.
heeft de molen weggebroken en een nieuwe fabriek gebouwd, waÍrvan het middelste gedeelte is verbrand. Dit is toen door de firma Bosma en Dijkstra vemieuwd."
C.TADEMA
S
.

VERTIK ALE
AS MOLEN -

De heer Boersma ging er daarom vanuit dat deze afbeelding ook te vinden zal zrjr.
"Aldheidskeamer Mr. Andreaé" van Kollum.

n&

De heer H, van der Goot, bestuwslid van de Oudheidskamer, kon deze veronderstelling
niet bevestigingen.

Maar we benrigen de beide heren onze dsrk vou hun spontane medewerking, En nu
volgt de inleiding op het nieuwe knipsel.

GRONINGER POLDERMOLEN DANKZU INZET VAN LANDBOUIryER
BAKKER UIT HARKSTEDEIN BUITENPOST HERREZEN

i
t

I

t

l

Wc beginnen nu eens buiteÍl onze provinciegrenzen er wel in de provincie Groningen.
I)aar wcrd in de Borgslooterpolder, in 1871, een water- of poldermolen gebouwd voor rekcning van de provincie Groningen. Deze molen stond I 314 krÍr. ten westen van Ruischcrtrug (v.m. gem. Noordtlijk, thans Cron.) en ten zuiden van het Damsterdiep. De
Borgskxrtcqxrldcr wcrd opgericht in l86tt toen een smalle sFook land door hetnieuwe
Eemskanaal wcrtl aÍgcsncdcn van dc Middclbcrtcr- cn dc Euvelgunnerpolder. Deze nieuwe molen bemaalde 56 ha. land. Hct was ecn klcine achtkante bovenkruier met veldmuren en met riet gedekt. De molcn had ccn vijzcl mct een doorsnede van 90 cm. (thans 70
cm.) In 1937 werd er veel hersteld, z.oals een nieuwe vijzel en een betormen vijzelbak.
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Door molenaarsbedrijf Th. Bremer uit Adorp wed er nog in 1942 een nieuwe.windpeluw
aangebracht. En we weten dat in 1929 de mole,n een nieuwe houten as eneen nieuwe roede laeeg van molenaarsbedrijf K. Dreise uit Hakstede. "Na de Tweede Wereldoorlog
kwam een gevaaÍ <xn de hoek kijkeq want n 1947 kwam er een elecrisch gemaaltje en
sindsdien is de molen verwaarloosd en verval trad in, vooral door kwajongens die in de
jaren 1950 en l95l veel vernielden aan de mole,lr", zo deelde de heer Bakker mij mede.
Maar de redding kwam, toen de jonge landbouwer en groot-molemkermer de heer Bakker
de molen voor Í 200,-- in het voorjaar van 1952 kocht.
Hij sloopte (met behulp van anderen) de molen van 15 tlm23 juli van dit jaar en borg de
molen op in zijn grote boerenschuw. De bijgaande foto van de heer Bakker laat de werkers van toen zien. Speciale- en spontane hulp kreeg de heer Balker van molenmaker Th.
Bremer uit Adorp, die hem de takel en kettingen en ander hulpmateriaal uitleende.
We zien molenmaker Th.
Bremer zelf op de houten

1946). Vrijwillig molenaar Fred Ralten houdt ons hierover op de hoogte.
(zie "De Utskoat" ru. 61).
Directeur De Boer van Gem. \Yerken en een wethouder kochten namens de gemeente
Achtkarspelen de molen van de heer Bakker voor een bedrag van f 800,--.
De molen-fragmenten of onderdelen verhuis:len in 1958 naar Buitenpost, waar de ons bekende l.eeuwarder molenmaker Auke de Roos de molen herbouwde en zo kreeg BuitenF)st weeÍ een oeÍ Hollandse windmolen i.p.v. een Amerikaanse windmotor, die bovendien weinig capaciteit had, onder de naam "de M0ns".

Volgens het inventarisre-

gister van de vereniging

"l)e

augustus tot december
1958. We lezen in o'Molennieuws" (nu "Molens"
geheten) onder restauratie-

nieuws o.a.: "In Buitenpost is begonnen met de

werktuig en behoort op
zrjn tijd te werken en moet
niet opgeslagen zijn in een

bouw van een molen voor
de inundatie van het ijsclubterrein". In het jaarverslag (1958) van de ver.

boerenschuur.

Toevallig zocht de Friese
gemeente Achtkarspelen

"D.H.M." lezen we

een molen.
Deze gemeente miste toch

L947, behalve

pen van Achtkarspelen op

fraaie wijze aangebracht.
Thans als zodanig niet

en
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t 1965, zie hiervoor
bijlage van nr. 36 van dec.
1984 van de "Utskoat" en
boekje "De Korenmolen
van Buitenpost" door A.

M. Dop) en die van Kort-

b*9.(opnanul%2).

(en Surhuisterveen), die er

onttakeld bij staat (sinds

slechts

rondmalen kan en dat ge-

romp

De waÍermolen van de Borgslooterpolder, onder Ruisclwr-

meer te herkennen, helaas.
"De voorwaterloop naar de
ijsbaan is afgedempg zo-

dat de molen nu

stenen-

woude, onder Surhuizum

o.a.:

"In de rietvacht is het wa-

een oude getrouwe wind

ook wÍren de laatste twee
korenmolens van de gemeente verdwenen n.l.
die van Buitenpost (sinds

De

Roos aan de herbouw van

bovenas staan. Hij hielp
toen even spontaan, offi
deze veilig op de grond te
krijgen.
Een mole,n is ee,n nuttig

molen (zie knipsel)

Hollanclsche Molen"

werkte molenmaker

in vervallen toestan"d, waarvan de s_loopvergurming $gegeven is op 7-7-1952, door G. S. yan
Groningen ( opnarne voorj anr I 952 ).
Dezelfde. molen

beurt helaas alleen op Nat.
Molend&g", aldus Fred. De
molen had voorheen
n.l. twee "waterlopen".
Tot slot:
laten we hopen dat de molenwieken nog duizenden
omwentelingen zullen maken, als werkruig waar-
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vooÍ hij gebouwd is in 1871 en herbouwd in 1958! lYe hebben het bewust niet over de
tijd gehad van 1958 tot heden. Dan zou het artikel te groot worden en u wordt trouwens
hiervan mk op de hooge gehouden in o.a. "De Utskoat en in de provinciale dagbladen.
Maar sinds 1958 is het bpenveldkarakter" rondom de molen helaas wel veranderd; in het
overgebleven grasland rond de molen zijn diverse vogelsoorten met hun nestjes en eieren
gelukkig nog te zien.

Bij Buitenpost wordt een echte
watermolen geboulyd
initiatief

Brormenmateriaal en dank aan:
inventarisregister van Ver. "De Hollandsche Molen", ingeschreven onder nrs. 611
en 6905;
b,rief en persoonlijke mededelingen van dhÍ. W. O. Bakker, Harkstede;
b,rief var Fred Ralteru Buitenpost;
"Molennieuws", 5e jrg. nr. 2 (oud orgaan van Ver. "D.H.M.");
Ze.sde jauboek (1957 en 1960) van Ver. "D.H.M.";
foto's van W. O. Bakker en Friesch Dagblad;
artikel uit Friesch Dagbla4 d.d. 22-10-1958;
eigen waameming;
Groninger molenboek (Gron. 1981).

'forztJdo van tls rlJkrstranhrcg even ton westcÍ v&n Bultenpc.qt l<nn lllen op lteL
ogenbllk het Sernamto ven eon Ílkae watm molex zlen stnan, nirnat een kg1q,. het l&ndeclap omtrlertn«lc.wlndnr4(griDL rrtcraroroö-tc-fi-'{rïHrru'
itn il,it ríïË ;íirl,iiti ..r,
trrrlek gct'al. qtJ, rllrïulen u&n onzo tUE -go vangen tn tle rnReht der modèrn's technlelr,
levon«t en rerktn«l onder de dtctatuur va n treton en stnnl, bouwen gèen molens rneer.
\Mo restaureroà zo hoog;tent en makcn daarmee (gelukklgl lets goe( vnn «te nonelrnlanee $'8lrrmco ee1
Senerntle met ona koatbnnr mólenbezll' ls onrgesprongen.
-vo!8o
Koottraar Ja, want do
Nederlantlao molen te nlet nlleerr cen bron v&n devlezen do«rr tlo
onu/eorttaanbars aantrrkklnggkraeh! dle z lJ op rle Àmertkn&nse toerlsten rrltoefent,
ma!.r ut, h door haar rterttlkhetO en eon ttructlo tevers een toonbeeld ven qlrd-vadmlandcc ambadrtakunct or vahnrancehep.

HeerenveerL mei 1991.

tr z.ltn (holana) zo voor on nr modt hoql
tlot lr een nelrtknntlge wa,termolen ult
rvet prrchttgo molenr ondor de tloporlhn- 1871 v&n behoorllJke nímettng. D6 vlueht

-

-

Popke TimmeÍïnans.

Ilftooi

met

uant genteente userd
Eucces bekroond

ryer grvallon. Dnarom doot het ,o

good Ta.n do wteken

h 13,76 moter. Do vlJzel

ls

thant tn Aehtkarrpolon, drt rrll z'n wolntgo veel groter drur de tot nu tos gebrulkte
molent do 66n nr dc endor Jaf vordwlJnen, wlndmotor, dlo zal wordà afgebroken. Do
een wntormolar t6 zlur verrltzcn, ah eon wntormolen znl daarom het te bematen getymhool vnn do zmg, wnrlrrnco onr molm- blc\d betct nanlturrnen. Het Bcr&Íurlto vnn rlo
bcdt tfranr wordt oÍnf6von.
molen etnat al. f)o voet lr opgemetsel«l. De. Zeker, het zal In «lo meeste gevallen ecn
zer dngen wordt mst het l'lettlekken hegorrgerehledenb
lro.ctbaro
to
ztJn om een molen nt.n. f)aarna zullen de wleken worden grvolledlg op to bouwen. Mnar dat er rnnt plaatst.
IlegollJk
enlgo fenta^sle nog wol lets vnlt to trerelkrn
heeft het gemeentetresturlr v&n AehtkarspeDe molen verkeert nog ln goetle stant.
len hewezen. De watermolen blJ Bultenpoat Enkele ball<en en de splJlen vnn de wlel<en
krlrgit nomellJk eon ?r.er nrrtttgo funettc. In moegten worrlen vernleuwd, mnRr overlgcns
tle eorste plaats z*l zlt lret omrlngrrrdo pol- vormen de zware grenenhoutcm bnlken nog
derlnnd (lneluslcf pnrk en Bportvelden) be*
toonbeeld vnn degellJkhekl err gnaÍhelrl.
malen sn ln rle tweotlo plnnts f,hl zlJ 't trln- een
I)e heer De Rrrx kRn z'n lrnrt echt oplrntorr do tJ.rbnan on«ler,wnter.
zetttn.
f,cngo wfg
Iïet heeít r,es Jnar getluurd, voonlnt het
rnet de xlrolen vÍrn Btrltenpost ln kannen en
k rulken wor§. Een llJvlg ,,do€sler" vertelt,
rlnt het ln een t§q warrrln lret rnc,naellJk
vornuít voor nleh otnnt, geen eenvoudlgo
;'rrnl« ls orn een dotr«tgewone wntormolen te
lrrtcn lrerborrrven. Ook tlnnr kcnnen heel wat
lrrnlnnllen (r'rr «lrrr pnplercn) aan tb pao.
ICn nls rlnn nlle nnrlrtellJlro hln«lernlesen
r.l tn ovcr-w()nn(,n en het nrxllgo geld ult zeer

len nnn t!lt knrwel. Ilet kcrmt prnlttlselr nlet
meer voor, dat een molen wortlt ltet'bouwd.
ReststtratteeíerkzaR.rrrhcxlen z.lJn er nog u'ol
veel. Er worclt gelukkÍg met zorg gewaakt
over het nog regterende molenbezlt.
Do horlmurv v&n tlo rvnternrolen hlJ Bultcnport h blJ do heor I)e lioot ln vertrorrrvdo hnndrln. IIIJ heeÍt hlJ rvlJr.e vnn nprekcrr
het eehle tnolcrrrnnkr.rsbloed ln rle rrderen.
HU loordo hot vak van r.[a vrdor. Molonr
borrrvon ln trpn rl,írrk, dnt groto tomtlJrllng
on ,org verelrtt. I)o lleftle, rvnnrnrí.o rlo hmr
rrllr.r.lllo;lr"rrrlo ;rotJen blrtnen h, rnc»et er nog I)o lSoon z.lJn u'erk verrlelrt I'orrnt op z.lchlrvrrrnn«l worrlen gev«rndett, «lle een molan knn zelÍ rr.etln een rvn^nrborg, dnt dlo to<rrvljtUng
trorrwen. IIot rrr«rlenrnnkerrgeolneht lr na- on uorf or zlJn.
mellJk ook belroorllJk ultgtrlrrnd.

De eens zo trotse molen

bijna gesloopt, nut

dc
slopersploeg nag eenrnaal
vereeuu,igd, door W. O.
B. Bakl<cr.

E{n van do welnlge molenrmakert

vaJl

profecele ln Frlmland ls nog do htnr A. do
Roor te l-csuwarden. Hll herbouwt ook do
watermolen te Bultenpoct, dlo aÍkomntlg to
ult de Borgaloterpolder blJ Ooaterhogebnrg.
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COLOFON
Do aonleldlng
Toen ln 1952 het watersehap Gerke.skloos-

ter de laatste molen ln Achtkarspelen
rulmde err er een wlndmotor voor ln

opde

plaata ralte, glng het gemeentebesluur van
Aehtkarspelen poglngen ln ltet werk stellen om weer een molen ln de gemcente te
krlJgen. Aangezlen cr klaehten waren over
het onder water zetten v&n de lJsbaan en

de omgevlng van de lJ.sbaan, n'aaronder het
park veel wateroverlast ondervond, leek een

cornblnatle v&n belnngen nlet onmogelUl{.
Dle comblnatle komr- dan nu tot etand.

Da^a.rdoor zullcrr èn de bevloellng van de lJs-

baan èn de ontwaterlng van het lage onlrtngende lan«l. rln.t op Frtes boezempeil ltgl
verzoked zllr. De bonren en ;trulken tn het
pÈrk
da^a.rdoor beter kunnen gedlJeru
- De zutlen
aankoop ean een gesehlkte molen
heeft nog: heel wat voeten hr de aarde ge'
had. Men kon eergt e€n molentJe ln Hazerl'
wouds kopen. Het w&s een watermolen met
een rchepreÀ Ïil'et rnoof m&&r veel te duur.
Hot Juhto adr.er
Meor ruooer hod men blt tlo heer lV. O.

Bskl(er ln llnrkrtedo, etn Jonge boer, dlo

ean zwak hooÍt voor molons en atoode op
de brcr lta.ct yoor het behoud daa,rvan. IfU
had nog een aÍgobroken molen tn z,n

tchuur llggen, €en achtkcnt oíwol

een

,,in0ntC', dlö tn 1062 wa's gerloopt
Dle molen werd gekoeht en na veel vtlven
en ze$ren kon dlt voorJaar met de herbouw
te Bultenpost worden begonnen. RtJk, provlnele, gemeente, dorpshelang en ,,De Hotlandse Molan" dragm btJ tn de koiten daarvan eÍr de heer De Roos la de bouwer.
Mool plekJo
De molen kdJft een pr&ehtlg plaatsJe op
oen hoek van de lJsba&n aa,n de potdersloot.
Velen hebben e,nthousls^st meegewerkt om

de bouw van de molen mogeltJk te nraken.
Achtkàrspelen heeít alleen not m&ar restanten va,n vroegere molens ln Bultenpost,
Stroobos, Kortwoude en KooteteÉtlle. Mna.r
blnnenkort zal rte gerneente weer e€n eomplete en eehte molen rtJk zlJn, dle er nlet
sleehts staat voor de shonr, maar dle gere.
geld lustlg zal malen en de bekmtng van het
landschap

sterk zal vergroten. Een rnool

l{r.
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Aan dit nummer werkten verder mee:

juli L99l

W. O. Bakkcr

G. J. Minncma

"Dc Utskoat is ccn uitgavc van:

J. BrunsmÍrnn

D. Posthumus

Stichting Dc Fryskc M«rlc

A. M. van l)trp

M. Tecmstra

ï'wt:t:baksrn arkt 52

G. Grcmmó

D. Timmcrnans

S. tcn H«>cvc

P.

891

I K/,|*cuwar«tcn

Timmernans

(tel.: 058-925671 )

(giro 2257734)
en

Vereniging Gild Fryske Mounders

lnltlaUef dat navolging verdlenL

Postbus 30, 8560

AA IJlst

Druk: D.S.W. lpeuwarden.

(tel.: 05155 -2555)

Bijsclvift luidde toen:
"De in aanbowil zijnde
watermolen

te Buiten-

(Friesland Bank

Zonder voorafgaande toestemming

rek.nr. 2980.24.934)

van de redaktie is het niet toegestaan

(giro ?543900)

artikelen en/of foto's over te nemen.

Redaktie:

Redaktie-adres:

Namens bestutr De Fryske Mole:

Waltaweg 53

A. Cramer

8765 LN Tjerkwerd

Namens donateurs De Fryske Mole:

(tel.: 05157-9348)

post ruuwt het produld
van dc modernc tijd

dat (bij

uitzondering)

voor hct oude zal
tenwijlccn."

m,oe-

«lrs. D.M. Bunskoeke

N.B.
Nrrrrtt'tts lx'slttttr

(

liltl Irryskt:

gericht aan het secretariaat van de

Motttttlt'ts: .l-('- vrrrr l)r it'l

Iilndretluktlc tn lty-t»ttl
Gerben D. Wijn.ja

Adreswijzigingen dienen te worden

:

Fryskc Mole of Gild Fryske Mounders.
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De Utskoat
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