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Aan dit nummer werkten verder mee:

'De Utskoat is

J. Brunsmann

een uitgave van:

S. Andringa

Stichting De Fryske Mole

Werkgroep Nationale Molendag

Tweebaksmarkt 52

Simon Jellema

8911 YtZl*euwarden

Popke Timmermans

(tel.: 058-925671)

W. Kolijn

(giro 2?57734)
en

Vereniging Gild Fryske Mounders
Postbus 30, 8560

AA lJlst

Druk: D.S.W. Leeuwarden.

(tel.: 05155-2555)
(Friesland Bank

Zonder voorafg aande toestemm ing

rek.nr. 29.80.?4.934)

van de redaktie is het niet toegestaan

(giro 2543900)

artikelen en/of foto's over te nemen.

Redaktle:

Redaktie-adres:

Namens besnrur De Fryske Mole:

\Maltaweg 53

A. Cramer

8765 LN Tjerkwerd

Namens donateurs De Fryske Mole:

(tel.: 05157-9348)

vacant

Namens beshrur Gild Fryske

N.B.

Mounders: J.C. van Driel

Adreswijzigingen dienen te worden

Eindredaktie en lay-out:

gericht aan het secretariaat van de

Gerben D.

Wijnja

Fryske Mole of Gild Fryske Mounders.

Op d" foto van Brunsmann (ook de andere foto's in dit inleidende bericht van
de redaktie zijn uit zijn collectie wÍurr-

De zomervakantie zit er weer op en voor velen breekt de periode van malen met de molen weer aan. Erg veel aktuele zaken vallen er niet te melden in dit nummer. V/el willen
wij uw aandacht vestigen op de Babuurstermolen als toeristische attractie. Hoewel deze
achtkante muont§ bij lange na niet kan tippen aan de korenmolen te Sloten die echt duizenden betaalde toeristen binnen krijgt (e waagt je af waar vrijwillig molenaar Johannes
Koornstra ze laat!), verdient het promoÉonele aspect in Tjerkwerd alle lof!
In de zomerperiode is het uitlopen van diverse bomen voor menig molenaar opnieuw een
óom in het oo8. Je zult maar beroepsmolenaar zijn en telkens moeten ervaren hoezeer
de bomen een belemmering zrjn voor de voortgang van de produktie met als gevolg een
achteruitgang van het netto inkomen!
Daarom ook staan wij in dit nurnmer eens stil bij de belangrijke strijd om een goede
molenbiotoop die nooit'ns klaar is.
we plaatsen het beloofde aÍikel over Friese molentermen aan de hand van een ',Bistek
en betinksten" dat betrekking heeft op de bouw van de bekende Huinzermolen.
Bij diverse molens zijn in de zomermaanden teer-, verf- en onderhoudswerkzaamheden
verricht, deels door vrijwilligers, deels door molenaars of schilders. vy'e weten het bijvoorbeeld van de molens op De Hemer! Hartwerd, pankoeken en sint Joharmesga.

voor

oÍËLe

hartelijke dank!), gemaakt

bij de "Oegekleastermole" te

Har-

twerd, zien we de heren Posthumus,
Rodenhuis en Tiedema bezig met het
geven van een verfbeurt.

Bij de "Hatsumermolen" zijn inmiddels de nieuwe roeden gestoken en een

nieuwe schroefbak met schroef geplaatst. De "Marssumernolen" heeft
deze zomer een geheel nieuw ótskoat
gekregen, geheel uitgevoerd in nieuwe
gele baksteen. De voor enige jaren terug gemaakte nieuwe sclroefbak staat

nog steeds op de molepöle en

de

schroef ligt daarnaast in de sloot. (zie
de foto).
Polderrnolentje bij Hatsum - mcn legt
de laatste hand (Ntn de restauratie.

Verfwerk cton de spinrubp bij Hartwerd.

(foto: J. Brunsmann)
Marssum nieuwe ítskoat en schroeJbak.

(foto's: J. Brunsmann)
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Dit najar viert de Stichting Molens in Menaldumadeel feest. De molens op Hatsum en
Keimptille (Kingmatille) zullen dan ongetwijfeld bij de feestelijkheden betrokken worden. In een later nrunmer hopen we daar nog op terug te komen. Bij deze alvast. een haÍtelijke gelukwens!
Begin september begon bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummrum met de ov€rplaatsing van
de molenonderbouw naar het eiland Ameland. In de wer§laats is een en ander gemaakt
waarna het in Hollum in elkaar gezet kan worden. Zoals we in het voorgaande nummer al
melddem, is aldaar reeds met de ftmdering en het opÍnetselen begormen. Vy'anneer U dit
leest zal het terrein van "De Yerwachting" al weer een heel ander aanzien hebben dan de
foto op bladzijde 5 van ru. 62 ons toonde. Op deze plaats willen we graag laten weten dat
we ons aanbevolen houden voor publikatie van foto's die een beeld geven van de vooÍgang van de herbouw. De redaktie is met alle lezers benieuwd naar reakties! De laatste
foto tenslotte toont ons de nieuwe as voor deze molen.
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Yeel leesplezier in ieder geval met dit nummer en mocht U lezenswaardige mededelingen of i.d. hebben dan zien we die graag tijdig op ons redatÍie-adres zodat we van het
decembemummer weer ies bijzonders kururen maken.
Gerben D.

V/ijnja.

AFSCHEID DICK BUNSKOEKE
Met ingang van dit nuÍtmeÍ maalÍ drs. D. M. Brmskoeke geen deel meer uit van de redaktie. vanaf nummer 39 stond zijn naam vermeld in het colofon, maar de trouwe lezers
weten dat zijn bijdragen voor ons blad al van veel vroeger datum zijn. van Dick Bunskoeke ontvingen we zeer waardevolle bijdragen die geheel nieuw licht wierpen op tal van
historische molenzaken onze provincie betreffende. Ook verschenen er van zijn hand int€ressente molenboekjes in de Monrmrent van de maamdreeks, terwijl zijn laaste werkje
berel*ing had op de korenmolen van Heerenveen. Niet onvermeld mag blijven het zeer
lezenswaardige aÍikel in ons jubleumnummer 40, waarin hij een overzicht geeft van het
aantal der industriemolens in Friesland tot 19fl).
Korom, het molenhistorische aspect was bij deze doctoÍandus in de geschiedenis in professionele handen.

We wisten dat hij, na ziyr specialisatie in de wetenschappelijke wereld van het archief,
dolgraag als archivaris aan de sl4g wilde. Dat is dan ook onlangs gelukt en wel in purmerend. op deze plaats willen we Dick haÍelijk geluk wensen met deze waardevolle en
passende aanstelling!

Hoewel er nog wel eens een mol€nartikel uit zijn computer getoverd zal worden voor De
Utskoat, betekent de nieuwe baan in Noord-Holland wel verhuizen met als gevolg geen
zining meer kumren nemen in de redaktie van ons molenkwartaalblad.
Dic§ nogmaals onze felicitaties e,n voor jouw waardevolle bij&agen zeggen we je ook
hatelijk dank! Het ga je goed daar in Purmerend!
Uiteraard betekent dit afscheid ook dat er plaats komt voor een nieuw redaktielid. Zij die
dit als een boeiende uitdaging ery'of tijdverdrijf zien vragen wij dan ook vriendelijk ons

dit te laten weten.

(G.D.w.)
As voor de l<orenntolen Hollum.

(foto: J. Brunsmann)

In dit nummer treft U ook een verslag aan vm de Drentse molendag. Temidden van alle
provinciale en regionale molendagen begin je je zo langzamerhand wel af te vragen of en
zo ja warmeer dit voorbeeld gaat volgen. Het is een prachtige gelegenheid om de collegas in het land mee te laten genieten van al dat molenschoons dat onze provincie nog
heeft. Natuurlijk is de Open Monumentendag ook een goede gelegenheid om het publiek
binnen te krijg*, maar een eigen dag voor je eigen molens moet toch kurmen? We zijn
benieuwd of het er nog eens van komt!

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders
IGING
De najaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders vindt plaats op vrijdag 1 november
1991, 19.30 uur te Akl«um, zaal "De Lantaeme".

Onze penningmeester Gjildert is op 25 juni in het huwelijk getreden met Josien.
Dat speelde zich af aan de andere kant van het lJsselmeer, in Amsterdam om precies te zijn. Het bestuur w&s op het feest vertegenwoordigd door de secretÍuis. U
weet hoe dat gaat" op de receptie putten vrienden en bekenden zich uit in een presentatie van grappige en frivole feiten uit het verleden van het bnuidspaar.
Het was opvallend hoeveel familieleden iets te melden hadden over de molenactiviteiten van Gjildert. Het gaat veel [e ver hier uit te weiden over alle turbulente
feiten; de Utskoat is per slot geen Privé.
Namens het Gild Fryske Mounders heeft het besnrur Josien en Gjildert beiden
voorzien van een stukje huishoudelijk gereedschap dat wel past bij ons vak: een
Herder-zakmes. De aanbiedingsbrief, die uiteraard was voorzien van een molenprent, bevat onder andere de volgende zinsneden:

AGENDA

(Motto, vrij naar Gerrit Komrij)
Een mes zal niet scheiden

0. Opening.
1. Mededelingen en ingekomen post.

wie zijn verbonden door

2. Yaststelling verslag voorjaarsvergadering.
3. Yerslag bestuursactiviteiten.
4. Begrotingswrjziging (aanschaf boeken).
5. Verkiezing bestuur.
6. Het bestuur stelt voor te benoemen, in de plaats van F. Felkers,

de chemie van het huwelijk.

Bas Kalkrnan te l,eeuwarden.
Tegenkandidaten, ondersteund door ten minste
de aanvang van de vergadering.
6. Nieuwe gezellen en molenaars.
7. Rondvraag.

vijf

leden, kunnen zich aanmelden tot

PAUZE
8. Lezing.
9. Sluiting.

ïl.1:ïff .11ïi;ï:::ï:'.',.1ïïï1.ï:::ïlïïlïiïï.".'i.ïlil..,'r'*1' Elders in deze Uskoat vindt u een aankondiging van een mogelijke cursus van Piet
Paulusma over aspcten van het weer die van belang zijn voor molenaas. Tegen de

***

Is het verstandig messen aan te bieden Íurn een pas aaneengesmeed bruidsp arr?
Dat lijkt gevÍnrlijker dan het is en van zowel de praktische als de symbolische
aspecten hebben de positieve in ruime mate de overhaÍd.

*
'r'

geen ambacht (is) mogelijk zonder goed gereedschap.
Om een relatie goed te laten groeien en bloeien,
moet je er af en toe in snoeien.
Gjildert heb je de uien al gesneden?

de wereld is groter dan het huis. Dat wil zeggen: rechtdoor naaÍ school en
kantoor.
Het appeltje van het lunchpakket schillen.
Het potlood juridisch scherp slijpen.
voor sommigen liggen die bezigheden (de hobby's) veel te dicht op de voor
grond.

'lc Met een scherp

mes snoeien in de begroting of krassen in de cijfers.

leerling-molenaars willen we zeggen: dat mag u niet missen, en tegen de rotten in
het vak: een prima gelegenheid om nog eens ervaringen uit te wisselen met collega's.
Gebruikt iedereen dezelfde praktijl«egels? Hoe vertel ik het mijn leerlingen?

Kortom: Het leven is balanceren op het scherp van de snede, mÍur dat wordt verzsetdoor de liefde.

In de vorige Utskoat hebben we kunnen lezen over de vorderingen van de commissie
Fryske Moletaal. Het bestuur is verheugd dat dit belangrijk onderwerp resultaat begint te lrijgen. We zrjn benieuwd naar de concrete voorstellen,

Lieve Josien en Gjildert,
veel geluk bij het aansnijden van het wittebrood!
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... De vergadering van l.€ermeesters heeft het bestuur gemeld dat een vrij groot aantal
leerlingen de lesmolens onregelmatig bezoekr Dat is nog zwak uitgedrtrkt want van
sommigen is al een halfjaar of langer niets meer v€f,nomen. V/e hebben het hier
natuurlijk niet over mensen die om wat voor reden dan ook gedwongen zijn de opleiding tijdelijk te stoppen of te vertragen en daaÍover hebben overlegd met hun leeÍm@ster.
Deze gang van zaken is niet allee,n zeer betreurenswaardig, mar ook onfatsoenlijk.
Niet alleen blijft een deel van de opleidingscapaciteit zo onbenut, een verb,rokkelde
opleiding heeft ook minder rendement. kn zeq vervelend aspect van deze gang van
zaken is, dat de leermeesters, die veel van hun vrije tijd in de opleiding steken, nogal
met minder leerlingen moeten werken dan waarop ze hadden gerekend. Om nog
maar niet te spreken over de gevallern dat al hun klanten zonder afrneldiag wegblijven.
Dat lijkt nergens op!
ee,ns

De vergadering van leermeesters heeft besloten dat er orde op zaken moet komen. Met
alle betrokken leerlingen zal de opleidingscommissaris contact olÍremen. Ze zullerr
daarna eventueel door het bestuuÍ van de categorie Leerling worden overgebracht naar
de categorie Buitengewoon Lid.

... Al of niet op het nippertje slaagt het bestuur er voor elke ledenvergadering in een leerzame of amusante vulling te vinden voor het gedeelte na de grote pauze. Iile zijn er

Weercursus
Vorig jaur is er een cursus georganiseerd door de molenaars yan het Gilde vrijwillig
mole,naars, afdeling Friesland. Ook leden van het Gild Fryske Mounders hebben deze
cursus gevolgd.
De cursus duurde 4 avond€,lr eÍr werd verzrlÍgd door Piet Paulusma.
Omdat er een grote belangstelling was voor deze cursusm is besloten om de crusus te
herhalen. Doel van de cursus is het voorspellen van het weer op (zeer) korte termijn.
Voor elke molenaar is het van groot belang om veranderingen in het weer tijdig te signaleren om zo maatregelen te kunnen nemen. De cursus is dus niet alleen voor leerling-molenaars, maÍlr ook voor molenaars die een wat bredere achtergrond willen krijgen.

Afhankelijk van de belangstelling gaat de cursus 2 x of 4 of 1 x 10 lessen duren. De
exacte kosten zijn nog niet bekend, omdat de lokatie waar de cursus wordt gegeven
nog niet exact bekend is, maar deze zullen minimaal zijn. Belangstelle,nden -worden
verzocht z.§.m. een briefje te sturen naar G. Gremilq Tsjibbe Geertsw ei 21, 8915 HJ
I-eeuwarden. \Vilt U daarop vermelden welke avond U beslist niet kan, en aan welke
plaats u uw voorketr geeft. Keuze mogelijkÍreden Akkrum/I-eeuwarden6ergum.
Sluitingstermijn is 15 oktober en deelnemers ontvangen schriftelijk bericht.

ons van bewust dat sommige leden dat deel van de vergadering interessantef vinden
dan het bestuurlijke deel. Ideeën voor onderwerpen blijven zeer welkom.
Aarzel niet uw wensen door te geven a:m een van de bestuwsleden, bijvoorbeeld op
de vergadering.

Wouter Kolijn

... Het afscheid van de heer Lubbers van zijn officiële molenactiviteiten borg de kwade
kans in zich dat er een einde zou komen aan het belangrijke werk dat hij vele jaren
heeft verzet aan de inventarisatie van de onderhoudstoesturd van de molens in de provincie Friesland. \Ye hebben begrepen van onze veÍegenwmrdiger in het bestuur van
de Fryske Mole dat er op de een of andere manier wel een vervolg komt op dit werk,
De publikatie van het draaiurenoverzicht in De Utskoat geeft ieder jaar aanleiding tot
een gezonde wedijver onder de vrijwillige molenaars. Een belangrijk aspect van de
enquëteformulieren die de basis vonnen van de Lijst Lubbers, is de ruimte die ze bieden om mooie en minder mooie berichten over de wederwardigheden met de molen
onder de aandacht te b,rengen van een deskundige commissie.

Voor de continuïteit in de gegevens is het zeer belangrijk dat het jaar 1990 niet wordt
overgeslagen. Het bestuur waagt de leden alvast de molenlogboeken te raadplegen en
de gegevens op de bekende manier te groeperen: per maand de belaste en onbelaste
draaiuren en opmerkingen over de toestand van de molen.
Jaap

van Driel (secr.).

sinds 28 jrmi kan molenaar Zijsling van de Babuuntermolen bij ïjerkwerd zh intemationale gasten op professionele manier informeren over de zo fraai in het landschap gelegen
wiekendrager. Diverse buitenlanders hebben in de afgelopen jaren het weggede naarde
met leien gedekte mormil«nolen weten te vinden. Teneinde deze toeristen goed te woord
te staan deed zich de behoefte gevoelen teksten in diverse talen op cassetterecorder bij de
hand te hebben.

Dorpsbelarg Tjerkwerd kwam dit ter ore met als gevolg dat het bestuur naarstig ging
speure,lr naar mogelijkheden om de enthousiaste molenaa hierbij te helpen.
Dorpsomroeper schakel uit Tjerkwerd kon het die middag met belgeiid en luider stem
aan de bevolking bekend maken: het project was rond en 's middags kon dat in het bijzijn
van genodigden en belangstellenden bij gepavoiseerde molen gevierd worden.
De landenvlaggen vaÍr Duitsland, Franlaijk, Groot-Brittannië en Nederland waren aan de
uiteinden der wieken gebonden om zo het internationale gebeuren feestelijk te accentue-

ren.

[,een Huisman, voorzitter van Dorpsbelang Tjerkwerd, stak zijn vreugde over de tot stand
gekomen samenwerking met de Noordelijke Hogeschool [.eeuwarden niet onder stoelen
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of

banken. Dorpsbelang raakte al
gauw enthousiast voor het idee van
molenaar Pier Zijsling: met meertalig
foldermateriaal en op cassette ing"-

zou de molenaar
enorïn geholpen zijn en al met al betekent het voor de molen en het dorp
Tjerkwerd een stuk promotie.
De heer Boschma sprak als voorzitter
van De Fryske Mole (sinds vorig ja*
eigenaar van de molen) ook woorden
van waardering:
"Ik fyr, it geweldich dat jim dit allegeÍrcrre dogge. Men kin net better
sproken teksten

reklameburo fïne soek wol sizze as
hjir yn Tsjerkwert en ik hoop dat it
slagget minsken hjirfoar te ynteressearjen. It is fansels ek yn ris belang
dat minsken witte dat der wat mei de
molen dien wurdt. Ek yn oÍue plakken
binne wy oan 'e gong. Sa steane der
by \il/ommels oer de 28 molen, àId en
fersliten en raar en wij probearje dër
de helte fan te rèden. As wy
minstens
Onder de genodigden bevoruden zich ook de
goede gearwurking fidèr
deselde
no
van
en
A.
Monunt^erÉenzorg
Hqdra
heer l.
l. Elzinga die als video-rnan het feestelijk ge- ne koenen as mei it wetterskip hjir,
dan tink ik dat wy in hiel ein komme".
beuren op een cassette vastlegde.

Datzelfde waterschup It Marnelàn was
ook niet met lege handen naar het
feest'terrein' gekomen: voorz. P. Noordmans overhandigde Pier Zijsling de benodigde
cassetterecorder. Samen met de door onderwijzend personeel uit Tjerkwerd vervaardigde
lesbrieven kan gezegd worden dat de Babuurstermolen klaar is voor de onwangst van intemationale toeristen.
De ligging aan de rand van de beroemde Aldfears Erf-route kan daar een positief effect
op hebben. De combinatie met het in de vroegere molenaarswoning gecreëerde waterschapsmuseumpje is ruriek te noemen. Pier Zijsling heeft met veel kennis van zaken een
waardevol en uiterst leerzaam beeld geschest van Frieslands strijd tegen het water gedurende de afgelopen twintig eeuwen!
Een gedege,n stukje partikulier initiatief dat alle lof verdient!
Het is voor belangstellenden onder U wellicht interessant te weten dat de molen'op Beabuorren' op afspraak te bezoeken is. U dient daarvoor telefonisch kontakt op te nemen
met de molenaar: telefoon 05157-6765.
G. D. V/

Ma luidc stem had

dorpsom,roeper sctakel het moler{eest op de Babuurstermolen in hct
dorp Tjerkwerd aangelondigd. Zijn tocttt eindigde bij de molen alwaar de heer Brurc_

mann hem op de foto zette.

Foto's J. Brurumann.

''STRIJD OM GOEDE MOLENBIOTOOP IS NOOIT'NS
KLAAR''
onder deze titel werd in nr. 101 van "van Haver Tot Gort,', het blad vam het Ambachte_
lijk Korenmolenaarsgilde, door Gerbrand de vries aan de hand van praktijkgevallen ge_
schreven over biotoopproblemen die voor komen bij diverse molens in àÀ t*0".
o"
perikelen blijven niet b"perkt tot hoge bomen. Zeer belangrijk zijn bijvoorbeeld
nieuwbouwplannen die de omgeving van een molen enorm kunne.n verslechteren met als gevolg grote windbelemmeringen. De vries stelt dat "een vermindering van de windsnel_
heid met lo?o al *n vermogensreduktie van 27vo g*ft" . H* zal""rl"d", duidelijk
zijn
dat dergelijke zaken voor de beroepsmolenaars desastreuze gevolgen hebben. Gelgkkig
is
er sinds 1982 het rapport "De Inrichting van de omgeving van Molens" dat wordt
uitle_
geven door de vereniging "De Hollandsche Molen". De yries weet als stafrnedewerker
dat het sindsdiens intensief gebruikt wordt door gemeenten, stedebouwkundige bureaus,
molenorganisaties enz. (bij de vereniging te koop voor 16,50, leden 12,50 - tel.: 020f
f

t2
6238703).

De biotoopwacht

bn

zerl belurgrifie schakel in het hele biotmpgebeuren vormt de biotoopwrchter. In

overleg met het Gilde van Vrijwillige Molenaars werd een landelijke biotoopwacht in het
leven geroe,peg zijnde het initiatief van de bekende Zaatse molenvriend Evert Smit. Met
grote regelmaat verstuuÍ de heer Smit aan de ruim 160 biotoopwachters, waaronder ook
verschillende in Friesland, kopieihr van bestemmingsplarmen die gepubliceerd zijn in de
Staatscourant. De Vries in zijn artikel:

"Hierin staat te lezen dat een bestemmingsplan ter visie ligt. De biotnpwacht informeert bij fu geneerrte taar de cotuequenÍies voor de molen in dat gebied. Als blíila dat
er plantun zijn omte dicht bij de molen, te hoog te bouutm dan lwnt hii in let geweer.
Er zijnverschillerdc nogelijkhefun. De biotoopwacht zal zekzr ltontala opnemen met de
futreffende molenaar. Zj zullen ha sarcn eens ,r@eten worden over de te volgen taktiek. Overleg nut een regionale nolenstichting of -vereniging ligt voor de hand. Verder
zal hij l<ontalct optamcn rnet de "meldkutur" van de biaoopwacht die zich op let kantoor varl De Holbndsche Molen bevindt. Vervolgens wordt $gesprokzn wie bezwaren
indient tegen dz planrcn."
Raad van State
Bij het indiene,n van bezwaen moet de gestelde termijn goed in de gaten worden gehouden. Te laat ingediend betekent niet onwankelijk verklaard.
Wanneer een gemeente de bezwaren ongegrond verklaut, kur bij de Provincie bezwaar
worden aangetekend. l,evert dat evenmin het gewenste resultaat op, dan kan men zich
tenslotte wenden tot de Raad van State waarna een Kroonuitspraak volgt. In zijn artikel
beschrijft De Vries een geval waaÍmee elke molenaar zijn voordeel kan doen.

Het ís de voorgaardc jaren meerdere malm voorgeltomen, dat de Krun fu molenbebngen een lwgere prioriteit g$ dan dc belangen van de tegenpailij. AAus werd in laatste
instantie het beroep gegrond verklaard.
Op deze manier wordt tevens een belangriike iurisprudentie opgebouwd waarvan in
andere gevallenweer gebruik gemaakt kanworden. Hoe de adviseur van de Raadvan
State soms tegen de molenbelangm aa*ijkt blijkt uit ondcrstaard voorbeeld, dat zeer
recenÍ (1991) is.
ften steWingkorentmolen db op een plaats staat waar al sirds de middeleeuwm een
molen staat, wordt bedreigd door qrukJcerde bebouwing. Tegen het bestetruningsplan
werd bezwaar geruakt. De adviseur sclrijft:
- "Voor ha behoud v(m een molen envoor het tegengaan van verval is het van belang
dat hij regelmatig in werking wordt gesteld. Varts on leent een monuttuent ziin waarde
niet alleen aan zichzelf maar ook aan het geheel dat hii vormt met zijn omgeving. Met
appellant (de bawaarmakende) ben ik derlulve van rnening dat de windvang en het
zicht op de molm zo goed rrugelijk diencn te worden gegarundeerd. De vraag of de
tnolen al dan niet beroepsmatig wordt gebruikt acht ik niet bepalend voor lut recht op
beschermins van de windvans."
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Voorbeelden van de toepassing van de regels
voor wíndbelemnrering bij resp. een grondzeiler
en een stellingmolen. (Naar; De inrichting van de
orngeving van molens'.l

t4
- "Mijns baiens diencn in het plan voorsclriften te worden opgenotllen die expliciet zijn
gericht op de bescherming van de whdvutg en het aanublt van de mobn."
- "Gezien het belory van een goede windvang en een goed zicht op de molen, acht ik het
van belang dat in het plan bepalingen worden opgenot?un die een tegengaan van be'
planting (ook door particulieren) op voor de molen ongunstige locaties rtogelijk mal<cn.
Te denlrcn valt in dit verband curn een aanlegverguwtingstelsel voor lwt gebied binnen
i00 mtr. rond de molen. Ook om deze reden kan miirc inziens de bestetruning "woonge'
bied" op de hiervoor omschreven gronlenniet in stand blijven."
Terecht stelt De Vries dat deze opvatting in nog veel Srotere mate oPgaat voor de in bedrijf zijnde molens. Immers, de beroepsmolenaar kan stellen dat de molen zijn bedrijf is
e,n dat er een economische noodzaak bestaat om deze in bedrijf te houden.
De Hoop ln Stiens
Om in eigen provincie te blijven kuo:ne,n we de biotoopproblematiek van De Hoop in
Stiens noemen. De 8e dnrk van "Het Nederlandse Molenbestand" geeft naast tal van informatie ook cijfers voor de biotoop. Deze loper, op van 1 tot 5 waarbij een I slecht is en
een 5 goed. "De Hoop" scoort met een 3 aan de matige kant en wellicht zien de molenaars
Klijnsra en Kalkman het nog somberder: hoog omringend geboomte zorgt voor veel ongewenste windbelemmering. Volgens De Vries hebben er al gespreken Plaats gevonden
met de gemeente. "Als de bomert die in het bezit zijn van de gemeentg gesnoeid of gekapt zullen worden dan kan met recht van spreken aan particuliere eigenaren (bestuur van
een zwembad) gevraagd worden hetzelfde te doen", aldus de biotoopman van "De Hollandsche Molen".
Bomen staan het exploiteren van een windmolenbedrijf nu eenmaal hopeloos in de weg.
In "Van Haver Tot Gort" nummer 90/1989 wenste Bas Kalkman deze bomen gÍaÍrg een
zuur regenbuitje toe! De hoge populieren op zo'n 150 meter van de molen vormen dan

ook een volstrekt onacceptabele hindernis! Willem Roose haalt het geval Stiens ook aan
in zijn bijdrage "Bomen groeien, de molen blijft klein..."
'Wie de nuxintaal toegestanc belenmcringslaogten bekijlo aan de hard van de figuren
die d*tijds in het rapport'De iwbhting van de omgeving van molens'werden gepubli'
ceerd, zal zien dat van opgaande populieren biruen een straal van 1000 meter ronlorn
een rnolen eigenlijk raoit spralce l<an zijn. Sonu wordt deze vuistregel, bij wiize van compromis, teruggeschroefd tot de'l:30 regel' (d.w.2.30 meter afsandvan de rnolen mag de
muirnale belenuneringsloogte I meter zijn erl voor ellce 30 meter verder van de rnolen
nug daar een mcter bijlconen). Maar ook aan dcze absolute minimwn eis lijk de situatie
in Stiens bij lange ra niet te voldoen.
Opgaand geboonxe toe het bovenste roedaopie op slechts 50 meter van de molen is
rutuurlijk helemaal uit den boze" .
We hopen dat hier spoedig een verbetering intreedt. Molens mógen niet ingebouwd of ingegroeid raken. Met molens heeft men landschap'pelijk, cultuur-historisch en planologisch rekening te houden!
Gerben D. Wijnja.
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IL DE 19e NATTONALE MOLENDAG
van de werkgroep Nationale Morendag kregen we onderstaande rijst van
meewerkende
molens.
De volgende molens draaiden of waren opengesteld:

Anjum, De Eendracht
Birdaard, De Zwaluw
Bolsward, De Klaver
Bolsward, l.onjee
Broeksterwoude, De Grote Molen
Burgwer4 De Hiemerter Mole
Dokkum, Zelderuust
Dronrijp, De Poelen
Ezumazijl, De Gans
Hallum, Genezareth
Hantum, Hantumer
Heerenveen, Welgelegen
Holwerd, De Hoop
Huins, Huinsermolen
IJlst, De Rat
Joure, De Groene Molen
Joure, Penninga's m
Kimswerd, De Eendracht
Kollum, Tochtmaland
Kollume{pomp, De Westermolen
Langweer, De Sweachmerm.
[.ollum, Meerswal
Marnrm, De Grote molen
Mamrm, De Phenix
Marnrm, Kleilansmolen
Marssum, Terpzigt
Metslawier, Ropta

Mildam, Tjongermolen
Munnekezijl, Rust Roest
Noordwolde, V/indlust
Oosterlittens, Wieuwens
Oude Leije, B alkendsterp.m.
Paesens, De Hond
Rijperkerkn Hemriksmole
Schalsum, S chalsumermolen
Scharsterbrug, De Scharmolen
Sexbieruffi, De Korenaar
Stiens, De Hoop
Tjerkwerd, B abuurster m.
Tzum, Fatum
Tzum, Duivenhok
Vegelinsoord, Grevensmolen
Vrouwenparo chie, Vrouwbuursterm.
Wanswe,Íd,

Victor

W*gu, Hempenserp.m.
Winsum, Zuidoosterm.
Witmarsum, De Onderneming
V[itmarsum, Pankoeks term.
Wolvega, Windlust
Wolvega, De Gooyer
Workum, Nijlannermolen
Workum, De Snip
Woudsend, 't Lam
V/oudsend, De Jager

Is deze lijst niet volledig? we vememen graag welke namen
bij ons nog niet bekend zijn!
rr/Yerkgroep Nationale
Molendag,

Bert van Uffelen

N.B. De ontbrekende molens kurmen ook via De Utskoat doorgegeven
worden.
Alvast bedankt
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DE UOXZTN MOLE

GESLAAGDE OPEN MOLENDAG
Na een geslaagde Nationale Molendag werd ook de Opem Monumentendag, 14 september
j.1., voor onze molens een geslaagde dag. In de loop van de moÍgen kwam er genoeg
wind om te malen, hoewel nogal wat poldermolens voor de prins moesten malen vanwege de droogte!
In het overzicht dat we ontvingen van de Stichting Open Monumentendag bleek dat menig Friese molen vertegenwoordigd was en dat is een goede zaak. Het geeft het monumentenSebeuren een levendig acceÍrt en bovendien wordt het aanbod gevarieerder'
Kortom, op een open Monument€ndag zijn onze molens niet meer weg te deÍrken!
Het geeft àe molenaars de gelegenheid om te werken aan een stukje promotie en wellicht
kan een volgendjaar ook wat meer gedaan woÍden aan het uitbreiden van ons leden- en
donateursbestmd. Het ter inzage leggen van bijvoorbeeld ons molenblad zou wat dat betreft al een kleine stap in de goede richting zijn. Ook zou er gedacht kunnen worden aan
het verkopen van het ansichtenboekje "Langs oude Friese windmolens". Daar kunt U ook
voor uw eigen molen nog wel wat aan verdienen. Neemt U daarvoor contact op met de
heer Cramer van De Fryske Mole.
Ardig is het hier te memoreren dat de Grevensmolen aan het Deel in Vegelinsoord een
record aantal bezoekers te verwerken kreeg. Maar liefst 145 monumentengenieteÍs tekenzo
den hier het logboek en het feitelijke aantal bezoekers ligt beslist vele tientallen hoger,
paraat
molenaars
andere
de
dag
met
hele
de
die
hier
verzekerde ons Popke Timmermans

Stoer en steatlfr, 0s in kening oer syn kontreijen,
stiet de H0nzer muonts dër- kein en pr0s.
De mànske wjukken forriede syn plak al fan fïerren,
mei op't ein fan'e pölle it bihindige mooldershin.
Fan btten sa moai en fan binnen goed geef,
mei bynten en bdken as hagel sa hurd;
sjoch ek dat rinnende wurk ris- sa'n bonkel en stander....
Dërboppe de kape, kreas forsierd mei bef en burd.

Nou stiet er stil to drögjen Jrn'e sirure,
en streaket in time simmerwyn syn tek.
Mar ek by't hjersg as de burjen hieltyd oanboazje,
it waer wol treast- boud neffens hecht bistek!
Hwant as't om'e krite op meallen oankomq
dei tit- dei yn en as'[ nypt ek de nachten to loef:
Höè libbet syn hert- moolder wykt net fan 'e fang,
en stikken wetter wurde \ilei yn'e skroef!

JAN ELIZES

was.

De molen zelf heeft overigens vooÍ het laatst gedraaid want de onderhoudstoestand laat
deze
het niet meer toe. De molenmaker moet er dus eer§t weer aan te pÍrs komen alsvoren
wieken'
zwaaiende
zijn
verrijken
met
weer
kan
landschap
fraaie veenpoldermolen het

(G.D.v/.)

Huira, 124-'80 foto: G. D.W.
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MOLETAAL

t0me yninoar keept €rl alles glèdskaefd, liken as de kurst dat easket
en mei swiere, taeije
neilen opsletten. Fierders mei de nedige l«use,n, burnen en houne-earen,
ek fan
bëstgrenen. Iterste laechkrusenenbannen fan12xl7, ittwaddeleachlyksaenitbop_
peste laech l0 x 15 t0me swier; de houne-earen fan 12
x 15 t0me swier. óe neamde l«u_
se'L bannen en horme-earen op tosken 2 t0me djip, wor fan pas ynt"ept
en mei goede, taeije ringerl liken as de bistegers of har gemachtigde dat hawwe wolle.
Dan troch it taflemint by de stilen lans, to meiÀien acht bouten
fan bèst, taei, swee.dsk
izer, goed lang en 2 x I rl2 ttme swier, mei swiere, taeije l«ammen
rpik"o goed fèstmakkg nei klossen op'e stilen.
op e stilen Í$mmenngsmantsjes to mesen fan in jerne lang en mei pinnen en ganen
god y'de stilen to pas makke en boppedat tusken de stilen yrinoch twa fan sotre, mei_
inoar dus
stiks fan bëst grene,lr €Ír 12 x 17 t&ne swier. tilirop wgrae de reidbuorden
makke fan 3 x ll2 t0me bëst grenen en dër werop 24 bochtstikken
fan l1 x 14 t0me bëst
greneÍr en fierders mei oplangers nei boppen ta fan l0 x
l0 t0me bëst grenen.
gre,nen

het Fries
Znals wein nr. 62 reeds aankondigden, kunt U thans het artikel lezen waarin in
april
een besclnijving wordt gegeven van de Huinzer molen. Het verhaal werd op 15
Het
FoLK.
van
ALDE
II
deel
IXXI
als
1955 gepubiceàd in het Friesch Landbouwblad
en
de
kap,
achtkant
het
Allereerst
molen.
de
door
mee
,r""-io* in twee afleveringen
volgende keer het makenen het andere birurenwerk.
Hewerhaal is geschreven door ene T. \Yie kan ons meedelen wie dat was?

GWD

IT ALDE FOLK
De HÍnser poldermoune LXX[.
polOp 'e lèste poldergearkomste is praten oer it forbetterjen fan it meallen yn'e HÍnser
yn
it
moai
dy't
sa
skriuwen
to
de
mole
oer
om
ris
der en yn Aot fo.Ua" is it wol aerdich
gea pronket.

Yn'e öfdieling "Hànskriften" fan it Frysk Museum leit it bisteh hwerneffens dizze mouien en
ne boud is, dochs de tekeningen birme nearne to finen' Ut dit bistek sille wy hjir
oar werjaen.

polder fan
Bistek en bitingsten hwemeffens de kommittearden fan de nij oan te lizzeÍl
it
to
bi§teegien
de
minstoannimmende
oan
Huns en Baeijum foarnimmens binne publyk
fan
al
leverànsje
jelne
de
mei
strepen,
720
en
great
20
poldermoune,
meisjen fan in nije
de dèrta nedige materialen.

I. It me§en fan it achtkant:
It achtkant sil tnder 6 jelne en 808 strepen boppe 4 jelne en 144 sfiepen oer de taflemin-

wiid wèze moatte.
It 0ndertaflemint 15 x 36 en it boppetaflemint 20 x 48 ttrme §wier. Ta it achtkant komme
trije
op 'e hoeken 8 stilen to stean, swier 30 x 33 lD t0me. Yn dizze stilen to meiSjen
ten

it
laech krtisbalken. It tnderste laech swier 23 x 29 t0me, de karbielen 2O x 25 tfime;
swier
18 x
laech
boppeste
it
23
t0me;
18
x
de
karbielen
t0me,
x27
2l
swier
twadde leach
24 ttme, de karbielen 15 x 20 t0me. Dus trije fordjippingen'
de
It boppetaflemint moat fan Ést iken, it oare allegearre fan bèst grenen hout wèze; mei
12
de
krísbalken
pas
makke,
fan
suver
tosken
op
en
yn
skoech
nedige pirmen en gatten

*

Z

Yn it achtkant to meitsjen twa kezinen €n raÍnten fan twa ruten b,reed
en trije heech, de
ruten 17 x 22 time great, nei't deselden trvaris yn 'e grounferve set
binne. it glës moar
grof wëze.
Einlings yn it achtkant to meitsjen twa doarkezinen, heech ien jelne g
palm en breed 9
palm en 7 r0me, fan l0 x 15 t0me bèst grenen, mei de nedige
pinnen en gatten wor to pas
makke en kreas biwurke. yndizze kezinen elts ien doar to-meisjen
ranl mms bëst fjurren' glèdskaefd en ploegea ticht en wor to pas makke, ers mei t ii"
tt".p"r, en to bispi_
kerjen mei taeije spikers. De doarren op to hingien oan swiere
heakken en bannen en mei
stoarmheakken fan 50 t0me lang fëst to setten.

mei de nedige skoattels öf to sruterL de iene doar mei in bëst
slot en kaeijen.
To'n lësten sil de oarurimmer it hiele rchtkant bila§e mei bëste
s*ie. gr"neo steklatterl
z t0me wiid faninoar fan boppen ta boppekant, liken as de opsichter ilhawwe wor mei

!e.d9anen

taeije spikers to bespikerjen.

II. It meisjen fan

'e kap en alles hwat dër ta- en oanheaÍr.

z

De oannimmer sil yn it boppe-aflemint
klampen meircje fan bëst boekenhout, orn en
by twa t0me ynkeept, b,reed 20, rang 33 en heech boppe it tafremint
16 t0me. De kÍip 12 x
34 t0me binnenwurks swier to meitsjen en mei in di"."to fan 4 jelne
e, p"rrr, mei
goed passende heaklasken swer yninoar to biwwkjen.
b kOp binne in laingb0gel yn
mei splissen goed oaninoar fèstmakke, de b0gel 7 t0me breed en
dik navenanr.
!D"sti[*en,
k0p ó tOme by de hoeken fan it taflemint delktpje en mei 8 swiere
izeren bouten troch
kup en taflemint himre goed Ëstmalke. Tolve klÀpen yn 'e kÍip
wurde biwurke foar it
oankruijen. Àle klampen fan it taflemint moatte mei blik biklaeid
wurde. op dizze kOp
in l«u:rlrg to meitsje4 wiid yn diameter 4 jelne en 13 t0me bttenw.rks,
far uest iken en
swier 20 x 27 t0me, mei wolpassende pinnen en gatren yninoar biwurke
en Ít 5 of 6 stik_
ken gearfoege. Hjirop wurde de wetterlisten') makke, ek fan bëst
iken, swier fan foaren
37 x 40 rtme en oan 'e efterkant 4 ttme lichter en 2 rz t0me yn
de trorirrg a"irc"pt.

o*

i
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Hjirnrsken in sOarmbalke fan bëst iken, mei pinnen en gatten wol to pas mallke, swier 25
x 30 tffme en ek in pinbalke fan bëst iken, swier 32 x 37 t0me, mei in stip op 'e wetterlisteÍl €n dy't toffens mei in bocht nei tnderen makke wurde moat. Ek de wetterlisten moatte
in bocht nei btten hawwe fan om en by ien palm.
Op de foarskrearme wetterlisten in wynpeul z) to meiSjen faor bëst iken, swier 37 x 40
ttme, de birmenkant mei de b0tenkant fan 'e k0p allyk en mei 2 U2 t0ms swellesturtkepen yn 'e wetterlisten keept; mei 2 l2 t0Íns taeije izeren bouten troch en mei swiere
klauwen op dizze wett€rlisten fèstmallke en mei Pin, gat en tosk suver to pas biwurke'
Fierders mei in kear- en waerstile fan 18 x 22 titme swier, mei in karbiel- en kearskoarre
en twa-hoekstilen, swier 10 x 14 t0me, alles fan bèst iken, liken as ek in brilstók fan 10 x
15 time swief, mei pinnen en gatten suveÍ O pas biwr:rke en mei in stienbo€rd fan 6 t0ms
bèst iken, mei goede swieÍe bouten mei ankerkop,pen troch de kear- en waerstilen mei
splis en wei fëstrnakke.
Fierders sil de greate sprót'; 32 t0me kant swier wèze moatte en fan bëst grenen' wylst
deselde heal yn 'e wetterlisten keept wurde moat en mei 4 toms izeren bouten troch de
wetterlisten mei swiere splissen en weijen fëstrnakke
De lytse spnít 26 r0me kant swier en ek fan bèst iken moat mei2 ll2 t0ms swellesturtskepen en mei 4 ttms taeije, izeren bouten op 'e wetterlisteÍl goed fëstnakke wurde.
Fierders mei de nedige hinnegatsmantsjes en brilstöh alles mei de nedige pirmen en gatten goed yninoar to pas makkg fan bëste 15 t0ms grenen tienen, de spjirringsmantsjes
like swier en fan it selde soarte, mei pin en gat yn 'e wetterlistsn; de spjiring mei ien
t§ms swellesnrtkepen yn'e mantsjes en mei taeije grenen neilen opsletten. Dm to meitsjen 4 krísskoarren fan t2 x 17 t0me b€st greÍren en mei in tosk yn'e sprÉt en wetterlisten keept en mei swiere rongen fèst makke.
De spanten op 'e kap moatte 10 x 15 tome swieÍ wëze en de bocht hjirfan sil tÍoch de opsichter oanwezen wurde.
De hoannebalken swier 6 x 25 t0me, de naelden, goarrings en hoekslepers swier 10 t0me
kant, alles fan bëst grenen, wol en suver to pas, liken as de kunst dat easket en mei taeije
Íongen en sPikers goed Ëst makke.
De kap moat bijiffere wurde mei bèste grenen steklatten, 2 palm fan inoar en to bilatsjen
mei 17 streeps latten, op in bihoarlike wiidte mei taeije spikers to bispikerjen.

De oannimmer sil in as meitsje en leverje moatte fan bèst Swolsk ikenhout, swier 70

t1me kant en goed glèd skaefd; it efterein safolle lichter as men dat wend is; de forein,
dër't de roedegatten ynkomme, suver meskant, lyk as it plak d&'t it nei to neamen asrëd
om komt. De hals, dy't yn de stien draeit, suver roun, de gatteÍr ta de roeden flak, troch
hakke stnder holten of bulten yn it midden hielendal biwurke sa't it heart mei 24 skinen
fan 5 t0me b,reed, mei leaven, bannen en spikers goed fèstmakke. Efter om de pin in
klapmttse en dëroer hirme in stoarmbtgel, mei swiere bouten fèsrnakke. Oer de kop fan
'e as in plaet fan lead of sink to meitsjen en om de kop 4 izeren bogels mei de nedige
Itksplissen fan bèst, taei Sweedsk izer, 3 t0me swier; fierders om de as in kraech en in

lOfte d& bop,pe, liken as dat by goed wurk heart.

De roeden to me§en fan bëst grene4 swier 32 x 3g fime, de kropstikken net koarter
as
18 jelne, de lasken zuver fan pas malke en om deselden swiere sptisbtgels,
mei de nedi-

ge ga$en yn deselden goed boarre en suver flak trochkappe; mei heakken
fan bèst grenen
en swiere steklatten; de seamen fm2 lt2 x 5 t0me, de boerdseame ferr.z Ll2x l2t0me;
de wynbuorden 18 streep, mei de nedige kranpen, seilearmen em slingerklampen, alles

mei taeije spikers wol to bispikerjen; fierdes mei izeren seilheaktà en mei izeren

kylskoattels öf to meitsjen, Iiken as 'r herl

De sturt to meitsjen fan bëst grenen swier 32 x 37 tOme en fan boppe safolle lichter as
wenst is, deselde mei in kop oan de lytse sprrít fèst to meitsjen *"i-in bout fan
4 t0me
kant taei izer (en mei splis en wei); de lange sturtskoaren eh fan bëst grenen en 15 x lg
ttme swier en mei kepen op 'e spnlt troch swiere bouten en splissen tnder en bop,pe Ëst
to meitsjen; de koarte strrtskorren ek fan bëst grenen en 11 x 15 t0me swier en
of desel_
de manear to biwrukjen en Ëst to meitsjen as by de lange skoarren sein is.
De krui-as to meitsjen mei acht speaken en in rèd fan swier izerwurk, oars alles
fan bèst
ikenhout en mei de nedige knísklampen, liken as men dat by deugdsum wurk wend
is en
neffems de easken fan de bistegers ofhar gemachtigde.
De oare kear bouwe wy fierder.

t) wetterlisten = balken yn

,) wynpeul = halsbalke yn
sprít = skoarbalke.

3)

T.
'e kap.

'e kap.

23

22

18 voet werd bij een stevige bries in 1 1l2 uur aan planken gezaagd. Dit gebeurde op een
z.E. z/lugra m, uiteraard van hout gemaakt, zoals er 3 snrks in de molen opgesteld stondeq namelijk een groot, een middel en een klein raam" Op een raam zaten som§ 20 zagen
gesparmen. Per minuut deed het raam 50 slagen, werkslagen (dus

In welk jaar de molen gebouwd is valt moeilijk te zeggen. Dhr. Zoetlrout weet van de
jaren voor 190O te vertellen dat er in de molen het jautal 1795 op een balk vookwam.
De molen bestond dus toen al. Bij overlevering wist Zoethout te veÍtelleÍL dat bij de grote
watervloed van 1825, toen de Zuiderzedijk op meerdere plaaSem doorbrak' de grootmoeder van zijn vÍouw, toen een mei§je van 15 jaar, met haar ouders een veilig heenkomen in de molen vonden. De overlevering veÍtelt verder dat de eerste eigenaar @n7§kere Molenaar geweest is, die de molen liet bouwen, maar niet verder kwam dan tot de
kap want toen waren de centen op en moest de goede man eer§t weer sparen om de
wieken aan te brengen,
De volge,lrde eigenaar was een zekere Brandsma die aaÍrnemeÍ was; daama werd Comelis
lily'illem Sleeswijk die in 1913 oveÍleed,
Sleeswijk eigenaaÍ, opgevolgd door diens zoon
waÍrma diens zoon An&é aan het hoofd van het bedrijf kwam, welke in 1918 aan de
Spaanse griep overleed.

I

op en neer)'

aanhoudende wind werd soms dag en nacht gezaagd, werktijden van 's moÍgens 5 tot
's avonds 7 uur waen nounaal, vaak Eot l0 uur of 's nachts al nar gelang er wind was.
Bij windstilte w€rd €r van licht tot donker Sewerkt' 's Winters werd het inwendige van de
verlicht door peUoleum lampen. Bij strenge vorst moesten de balkerl
die in het z.g. balkengat lagen uit het ijs gehakt worden. Zo wist Zoethout te vertellen' dar

Bij

*ól* ,puor*-

ï

I

er in de strenge winter van 1840 45 cm. ijs lag en de petroleum in de lampen bevroor.

De hout aanvoer had in die tijd hoofdzakelijk plaats via Harlingen, waar de Noorse balken per schip uit de Scandinavische landen werden aangevoerd, om vandaar per vlot naar
Lemmer te woÍden gesleept. De molen werd reeds in 1895 gemodemiseerd: er kwam een
stoommachine in en de kry e,n wieken werden afgenomen en dit betekende een enoín
verlies voor het aanzien vst [.emmer! In 1934 nam Halbertsma het bedrijf over. Rond
1974 werd besloten het bedrijf te sluiten" wat in 1975 dan ook SebeuÍde'

Gedeeltelijk overgenomen uit het personeelsblad "Halbersma Nijs" wat in de tachtiger
jaÍen ter ziele ging. Ter verduidelijking, Dhr. Zoethout wa§ een oud-werknerner van het
Halbertsma bedrijf in lrmmer
s. Andringa, Heerenveen.

NIEUWE PENBALK OP ''DE HAT''
Dat "DE RAT" een slechte penbalk had was bij de molenaar§ op houtzaagmolen" "DE
RAT" bekend, ze hadden dit al gekonstateerd tijdens het vemieuwen van de pensteen in

1892 werkten er op de molen 5 man te weten I meesterknecht, 2 molenknechten, een
jongen en een schip,per. Voor het bedrijf in de l.emmer werkten ook nog een molen uit
V/oudsend en een in Harlingen. Ze zazg&n elk jaar zo'n 600 balken voor [.emmer. Als
mensen van deze tectmische eeuw lijkt een cijfer van 600 erg miniem in onze ogen. Er
dient echter rekening mee te worden gehouden, dat men loen van windkracht aftrankelijk

kr

was.
pa.,1.z.g. bovenmaatse

balk, die aan de kop 30 tot 35 cm. doorsnee had met een lengte van

I

1989 (De oude pensteen was gebroken). Tijdens het verwijderen van de oude pen§teen
bleek de kast in de penbalk danig verrot te zijn, een gevolg van het kontinu doorsijpelen
van wateÍ via de doorboorde as. Duidelijk mag zagn dat dit is gebeurd tijdens de periode
van langduÍige stilstand van 1963-1978, reden te meer om maar weer eens stil te staan bij
het belang van het werk van alle molenaars, die door wel te draaien juist dit soort dingen
weten te voorkomen.
Doordat de nieuwe p€nsteen iets groter was dan de bestaande moest de kast in de penbalk
iets worden uitgehakt, zodat een deel van het verrotte hout kon worden weggestoken
maar duidelijk was dat ook door de grote scheuren in de lengterichting van de balk, deze

zijn beste jaen had gehad.

N

Na nog een paar jaar te hebben gedraaid, werd het de molenaars dit jaar te goÍig' verantwoord werken met de molen was niet meer mogelijk, en maatregelen moesten worden
getroffen.
Besloten werd om alleen nog te draaien onder gunstige weersomstandigheden, en tijdens
dit draaien de penbalk van onder mel een wig te ondersteunen op de kruivloer, en van
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achter te stutten met een doÍnmel«acht tegen de korte spruit, en
bovendien zouden stap
pen worden ondernomen om zo snel mogelijk een nieuwl
penbark aan te brengen.
De eerste staP was een weloverwogen besluit om de penbalk in eigen
beheer te maken en
aan te brengen, en tevens te kiezen voor een kromme i.p.v. een

rJhte penbak zoals "DE
RAT" nu had.
Dat hiermee eventueel de originaliteit van de molen zou worden aangetast,
was geen
punt, omdat duidelijk was te zien dat ook de oude penbalk
niet de origiriele was,

door de
o'pnieuw uitgehakte sleufgaten. ook de voordelen van een "krrommer-"
vergemakkelijkte
de keuze, neem alleen al de hoeveelheid hout die blijft staan
na het uithakk|n van de kast
voor de pensre€n, bij een kromme penbalk is dit beduidend
meer, en is de gehele balk dus
sterker.

De volgende stap wÍrs het opmeten van de oude penbalk en het
bepalen van de hoek
waaronder deze lag, en het vervolgens tekenen van de nieuwe

Al snel kwamen we er achrer dat de penbalk niet de kromming kon lcrijgen
die ook Anton

sipman in zijn boek molenbouw aangeefg maar dat deze mirrà"r
mo"si-*orden i.v.m. oru
voeghouten kruiwerk (voeghouten liggen direkt op de kruivloer
zodat er weinig ruimte is
om een kromme penbalk in te draaien).
Na alles theoretisch te hebben uitgediept, konden we aan de slag en
beginnen met het uit_
zoeken van een geschikt stuk eikenhout, en laat nu net op dat
moÍnent; goede klant, de
fa. Kieftenburg uit Pingjum een vracht eikenstammen brengen om
te raten zagen, met
daartussen onze toekomstige penbalk. De stam had de juiste
Iengte, was goed van kwaliteit en had van nature de juiste loomming en als klap op ae vu,rpi.lt
*oà d"r" stam ook
nog belangenloos beschikbaar gesteld door de direkteur van her
U"ariif afn. Jan Kieftenburg.
Een ronde stam is nog geen penbark, en dan is het toch maar gemarftelijk
zo,n houtzaagmolen. Met 2 zagen werd op het grote zaagÍaameerst de breedL van
de penbalk g"r*gd,
en de nu verl«egen plaat werd vervolgens een kwartslag gedraaid,
om er met een smalle
zaag met veel zetting de bovenste kromming uit te zagen.
Dit kromzagen is een uitdaging op zic[ en komr bij ons op "DE RAT"
weinig voor, de
laatste keer waren dit de voeghouten v, Het zwantje;).
Als laatste zaaghandeling
moest nu nog de onderkant worden gezaard, die weer een grotere
l«omming heeft dan de
bovenkant.
voor de molen was nu het werk aan kant, en was het aan de molenaars
om vervolgens de
kast uit te hakken, de lippen en de pennen er aan te slaan en
de onderdelen te maken

(wiggea steenhouten enz.), en wat nu nog volgde was wel
het meest interessante, het
aanbrengen van het geheel.
Het aanbrengen werd gedaan in de periode dat ook de rietdekkers
bezig waren met het
vemieuwen van 4 velden' zodat de molen noodgedwongen toch
stil stond.

Een westontakel en een 4 schijfs touwtakel waren voldoende om
de nieuwe balk naar de
kapzolder te hijsen. Binnen een dag was dit werk gedaan, heel
rustig met het nodige

werkoverleg en koppen koffie tussendoor.
Het leek ons verstandig om na het lichten van de bovenas eerst
de oude penbalk uit te ne_
men volgens hetzelfde schema als de nieuwe zou moeten worden
aangebracht, om even_
tuele moelijkheden te onderscheppen.

25

-Wrarschijnlijk ging dit uiuremcn em het einde van de dag allemad iets te mooi, iedereen
wilde de pcnbdk op zljn nieuwe plaats zien, elr.zsritr pouze werd er dmr gewerkt, met
als resultart dat de penbalk uit de trkel viel.
Geen persoonlijke ongelul*en eÍI op eeÍr gedeukte ladder na geen beschadigingen. \Yel
de wetenschap rijker: haastige spoed is zelden goed.
De volgende dag werd de penbalk zonder veel problemen geplaast, werden de wiggen
aangeslagen en werd de pensteen in een vurenhouten noestloos bed gelegd en vastgezet
met steernhouten wiggen, waama de bovenas weer kon zakken.
In het begin hep de pen van de bovenas niet geheel aan, maaÍ na een tijdje draaien loopt
hij nu keurig egaal aan.
Een hele klus die binnen 2 mamden aan kant was, en de molenaars veel genoegdoening
schonk.
In het molenaarsrrypoÍt wat in navolging van dhr. H. J. C. v.d. Woude nu weer jaarlijks
verschijn! zal de hele operatie nog eens uiwoerig worden beschreve4 aangevuld met tekeningen van zowel de oude als de nieuwe pelbalk.
Simon Jellema.

* Poldermolen

lo
I

te Nijemirdum (red.)

RoL

I

Begin juli hield de vereniging "Oud Harlingen" haar 2 jaarlijkse reis.
Allereerst ging het naar de in aanbouw zijnde Batavia te Lelystad en daama zou Elbrug
worden bezocht. Doordat het hard begon te regenen, besloot men uit te wijken naar de
molen te Oostendorp (bij Elburg). Het was daar tenminste droog. Door ziekte was ik verhinderd deze reis mee te maken, maar enige van mijn kinderen waren wel mee.
In de molen werd een boekje te koop aangeboden. Dit was uitgegeven door de "Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop" te Elburg, en had als titel "Molenboek". D" prjt
bedroeg Í 10,--.Gezien de omvang van het boekje een alleszins aanvaardbare prijs. (telefonisch te bestellen bij dhr. Kuiper, 05250-3887 - Red.)
Uiteindelijk kwam dit boe§e bij mij terecht, en ik nof daar o.a. een levensbeschrijving
aan van de op een na laatste molenaar van "De Ondememing" te Witrnarsum. (De harde
leerschool van Ceurt Stoffels)
Omdat dit artikel mij wel interessant leek voor de lezers van de Utskoat, heb ik de secretaris van deze vereniging toesteÍnming gevraagd dit in de Utskoat te mogen plaatsen.
Deze toestemming werd graag verleend, met als voorwaarde bronvermelding.
Een regenbui was er dus min of meer toevallig de oorzaak van, dat wij deze informatie in
handen kregen.
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zijn oor.

Harde leerschool voor Geurt Stoffels

weer was bijgekomen.

Aan het einde van de vorige eeuw dreef aalt van de poll korenmolen De T[d. yan
lE77 td.1896 was GeuÍ stoffels bij hem ln diensL Met hutp van familieleden zette
trÏlts stoÍfels, kleinzoon van een neef van Geurt een deel van zijn levensverhaal op
papler. Geurts oudste kteinzmn, w. Boonstra maakte het verhail compleel

Eerste Has vakman
In 1885 moer Geurt in militaire diensl Hier is hij hospitaalsoldaat tot I augusnrs 1886.
Nog in de maand van zijn afzwaaien laat hij zich uiSchrijven bij de gemeente Elburg en
verhuist hij naar Doomspijk. Oostendorp, waar de mole,n staat, valt in die
op i6
"rrg*tos
tijd onder de gemeente DoomsPijk.
Inmiddels lrijgt hij verkering met Harme van Tongeren.
Orn met haar te kunnen trouwen, moet hij zelfstandig molenaar worden. Geurt wil Harme
een zekere, goede loekomst bieden. Een kans om bij de zoon van een freule in het molenbedÍijf te gaan werken, slaat hij af. Hij wil niet wachten op het kapitaal dat hij na een
zoveel
3-"n zal l«ijgen om een eigen molen te kopen. "."dan moet ik Hanna nog
"*t"i laten
jaren
wachten. Ik kan en mag dat niet doen", vindt Geurt'

Geurt Sroffels is rwaalf jaar als hij op
2 september 1877 beginr als knecht op de
korenmolen De Tijd in Oostendorp.
Hier leert hij van Aalt van de Poll her molenaarsvak. Van de Poll is een harde leermeester, driftig en veeleisend. Een vast
salaris is niet aan de orde, Geurt moet vaak

maÍr afwachten hoeveel geld hrj krijgt.
's Morgens loopt Geurt van Elburg naar
Oostendo.p en na een lange dag van werken gaat hij weer te voet terug nÍrar huis,
Voordat hlj 's avonds vertrekt" moet hij
zelfs eerst zijn klompen uitkloppen. Daar
zit wel eens wat meel in. Er wordt ook
vaak 's nachts gewerkt. Bijna twintig jaar

blijft hij knecht op de molen.

In

1895 kan

hij zijn eigen

molen in V/it-

marsum kopen.

Ondanls Van de Polls harde leerschool
voelt Geurt zich als een vis in het water in
het molenaarsvak. Het beroep van zijn
vader, schoenmaker, zou niets voor hem Geurt Stoffels
op twaalfiarige teeftijd.
zijn gewees! meenr zijn dochter Grietje.
"Mijn vader was geen man om schoenmaker te worden. Daanoor moet je rustig van aard
zijn' De hele dag op een stoel kunnen zitten... Mijn vader was
en al leven."
""n
Doodclijk getroffen

op 10 juli 1880 vindt op de molen een gebeurtenis plaas die op Geurt diepe indruk
maakt. Hij noteert die in een zakboese dar hij zijn leven lang bij zich draagt. ,'Den
l0
Juli 1880 sloeg de bliksem in de molen van den heer A. v.d. poll waardoor een man
öodelijk getroffeÍl wordt."

"Mijn vader stond die dag met de knecht in de deuropa.ring van de molen',, vertelt doch_
ter Martha het verhaal. "Die had zijn hand op mijn vaders schouder gelegd. plotseling
sloeg de bliksem in, precies op de plek warr zij stonden.,,Als door een wonder
blijft
Geurt in leven. Maar voor de ander loopt het droevig af. Die knecht was op slag
dood.
Mijn vader werd weggestngerd en wist later alreen nog dat hij verderop ti; een deur

Hij had alleen

een beschadiging aan het randje van

llifina*um

Met volle medewerking van zijn baas Van de Poll gaat Geurt proberen zelf een molen te
kopen. In 1895 heeft hij succes.
In het Friese Witrnarsum staat een molen te koop. Hij en Van de Poll reizen er meermaals
samen heen.
Op 28 december van dat jaar is de zaak rond. Dan vindt de officiële toewijzing plaats van
ae wind-, koren- en pelmolen aan Geurts Stoffels voor 3270 gulden' Van de Poll springt

hem financieelbij.Zijrr belangrijkste financier is echter een tante van Harme in Den
Haag. "Maar ze stelde scherpe eisen aan de terugbetaling", weet Griede Zijlema-Stoffels.
"Hij mocht in termijnen terugbetaleq maar moest binnen een jaar aan de afbetalingen b"ginnen." Geurt betaalt rente en aflossing stipt in mei en november, volgens zijn aantekeningen in zijn eerder genoemde zakboekje.
Enkele mamden na de koop van de molen trouwen Geurt en Harme op 29 april in Elburg.
Aalt van de Poll treedt op als een van de getuigen.
Na het trouwfeest neemt het echtpaar afscheid van Elburg en trekt naar Witmarsum' Na
bijna twintig dienstjren gaat Gerut op 3 mei weg bij Van de Poll en vestigt zich als zelfstandig molenaar in Friesland. Door vakmanschap, zuinig leven en hard werken bouwen
Geurt en Hanne een goed bestam op. Zij brengen elf kinderen groot. Stoffels ontwikkelt
zich "tot een eersteklas vaknan die financieel goed boerde met zijn molen", weet zijn
zoon Johan. "Die legde hem geen windeieren." De harde leerschool van Van de Poll is
niet voor niets geweest.

Vanaf 1931 kurmen ze gaan rentenieren en tot zijn dood in 1956 (91 jaar oud) blijft Geurt
in alles een echte Elburger van het oude type, godvrezend en aanhanger van het "onveÍsneden woord".

Nadat Geurt Stoffels in 1931 was 8aaÍr rentenieren, kwam de molen in handen van zijn
zoon Heimen Stoffels. Van hem is bekend, dat hij geen gemakkelijke man was' maar een
harde werker. Omdat de molen alleen geen bestaan meer opleverde' ging hrj hierbij kippen houden en hij legde zich ook toe op groenteteelt.
Het was rodom de molen dan ook een hele verzameling van hokken enz'

29

28

IÍl

1957 kwam de molen stil te staa4 en roen Stoffels in 1968 overleed, kocht de goneenhij n 1970n I werd gerestaureerd.
Naderhand is door molenaar L. Sierksra c.s. het gehele birmenwerk incl. pelwerk weer in
te Vy'tnseradiel de molen, waarna

maalvaardige toestand gebracht, zodat er nu weer ee,n complete koren- en pelmolen in
Witmarsum staat.
Als aardige bijkomstigheid kan nog worden vermeld, dat een van mijn nichten is getrouwd met een nazaar van Stoffels. (Dirk Stoffels te \Youdrichem)
J. Brunsmann.

Via G. van Reewijk (mon. zorg) kwam L. Sierksta in het bezit van enige fotokopiëen
van "De Ondememing" te Witrnarsum.
De foto's zijn gemaakt in mei 1965.
De laatste molenaar Heimen Stoffels hield, omdat het molenbedrijf niet meer een bestaan
opleverdg een aantal kippen en daarnaast kweekte hij nog groente. Hierdoor ontstond
een verzameling hokken enz. rondom de molen.
Vanwege zijn grote gezin (10 kinderen) schijnt er ook een snrk asr de molenaarswoning
te zijn gebouwd.
We weten zeker dat mÍurder Sierksta zich aanbevolen houdt voor fotomateriaal dat een
beeld geeft van de molen in z'n nadagen. Op zaterdagmiddagen kunt U hem aantreffen in
de (bij voldoende wind) werkende molen.
(Red.)
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?opÍre Ttmnermans

we gaan deze keer naar de gemeente Het Bildt, waar vele jaren onze molenvriend Jan de
Beer heeft gewoond. Bovendien is het rtikefl«nipsel van zijn hand.
Hij bedacht ook de naam van ons orgaan (zie "De Utskoat", nr. 2)
Het is genoegzaam bekend, dat De Beer diverse bijdragen geleverd heeft aan o.a. ,'De
Uskoat" in de eerste jaren van ons bestaan. Het is minder bekend, dat hij ook diverse artikelen heeft geschreven voor "de Molenaar", het weekblad voor de graanverwerkende en
veevoederindustie (en molenlieftrebbers), dat nu al vierennegentig jaar bestaat.
Een samenvattend artikel hierover is verschenen in het "Fries Molenboek". Dit artikel
met aanvullende gegevens is geschreven door onze (eind)redakteur Gerben Doede

Bronnenmateriaal en dank aan:
- weekblad "De Molenaar" van 26 attg. L969;
- dhr. C. E. v.d. Horst, Scheemda (Gr.). (Hij stuurde rnij het knipsel);
- drs. D. M. Bunskoeke, Heerenveen;
- "De Utskoat", ÍIr. 34, juni 19M;
- "Fries Molenboek" ([-eeuwarden 1980);
- foto uit Panorarna, d.d. 19 aug. 1932, via dhr. J- S. Bakker, Moerkapelle (2.H.);
- reprofoto uit eigen collectie, (naar een origineel uit coll. J. G. de Beer t).
P. TimmeÍïnans

Heerenveen, septembeÍ 1991

Wrjnja.
Een hele kleine aanvulling hierop: op de plaats waar eens de koren- en pelmolen "de
Hoop" stond, stond al n 1622 een molen. op de bekende kaart van winsemius komt hij
al voor. Bij een verkoping (advertentie van 14 febr. 1862 in de L.c.) wordt o.a. vermeld,
dat de molen noast koren- en pelmolen ook een moutmolen was en in gebruik was bij
v/. B. Bos, In de L.c. van 18 mrt. 1861 vroeg de toenmalige molenaar 2 molenaarsknechten. Maar op 15 maart daaropvolgend vroeg de molenaar nog maar L opvallend is,
datdeze advertentie nog ll. keer herhaatd werd. In de L.c. van 17 april 1gl5 vroeg de
weduwe van cornelis Jans een molenaar en liefst een vrijgezel. Helaas is in deze omgeving geen archiefonderzoek gedaan en zodoende kan ik u bijna geen bijzonderheden
verder vertellen over deze oude "molepöle" en zijn molens.

weer een molen uit een grijs verleden
wÍurvan, behalve deze foto, alleen nog de
herinnering is overgebleven. De molen is
in 1932 afgebroken nadat een storrn de
molen zwaar had gehavend waarbij onder
meer het wiekenkruis naar beneden kwam
en de kap halverwege de romp bleef han-

lijnzaad beschikbaar kwam, werd wel in
het meelmengsel aan de koeien vervoederd. Het diende eerst geplet te worden
om te voorkomen dat het niet geheel verteerd door de koeieÍrmagen zou gaan. Malen tussen de stenen had weer bezwaren

gen.

Overigens wist Kees Piebes dat toch wel
te versieÍen. "Een paaÍ zak wil wel, als je
het maar over de koude steen doet, dus bij
de aanvang van de dagtaak", aldus deze
molenaar. Toen ik een paar j"r, later bij
molenaar ÏVieringa op "De Welkomst"

Al

voor dejongere generatie lezers van

De naam van de molen mocht dan "De
Hoop" zïjn, op zijn Bildts werd hij door-

h

gaÍrns "Kees Piebes molen" genoemd, dus
naar de molenaaÍ Kees Piebes van Rozen-

ons blad nu iets meer ovs Jan Gerrit de Beer. De
Beer werd geboren in Tzummarum (gem. Barradeel, nu Franekeradeel) op 5 maart lg9g.

1915 verhuisde hij naar de \Yesthoek onder de rook van st. Jacobiparochie (of st.
Jabik). Daar was hij vele jaren boer. Hij overleed op 4 maart l9g4 in het bejaardenoord te
Tzummarum, waar hij en zijn wouw beiden nog een paar jaar gewoond hebben.
Jan de Beer was een trouwe deelnemer aan diverse excursies van "De Fryske Mole" en
altijd opgeruimd van karakter. Hij wist veel te vertellen over de oude molenaars en hun
veelal verdwenen molens, zowel van de water- als van de korenmolens van zijn omgevlng. Hlj stond altijd klaar om de jonge en oudere molenvrienden met woord en daad bij
te staan rond onze trouwe wiekendragers en niet alleen over de historie, maar hij onderwees ook de nieuwe (vrijwillige) molenaars in het begin van de jaren '70. N &ze zakerr
wilde hij niet voor zicl:a,elf houden, maar doorgeven Íurn een ieder die hem om raad

woe8.

dal.

In de eerste wereldoorlog hebben wij op
de molen heel wat paardebonen laten
malen voor het vee. Nu wÍls het malen van
paardebonen wel eens heel erg lastig. De
bonen moesten hard zijn en als dat niet het
geval was, dan wilde ze Íwel eens "sme-

ren". De stenen Seraakten dan vol

en

moesten worden opengelegd voor een
schoonmaakbeurt. Door haver door de
paardebonen te mengen, kon men een en
ander wel voorkomen.
Het lichte lijnzaad, dat bij het schonen van

omdat lijnzaad oliehoudend is.

liet malen, bleek die het kunstje ook
kennen. Geen wonder want

hij had

te

het

van Kees Piebes geleerd!

Toen ik eens bij Kees op de molen kwam,
was hij iets heel bijzonders aan het malen.
"'Wat maal je nu", vroeg ik hem. "Ja, jongen, ik had een partijde stikelarie (chocolade) gekocht maar dat kon ik aan de boeren niet kwijt. Ze zijn zeker bang dat de

koeien dan chocolademelk Saan geven.
Het is nu wat klonterig geworden en dus
maal ik het maaÍ en probeer het dan aan
de handel te verkopen", zei Kees.
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Op zekere dag kwam molenaar Piebes bij
een boer die een partij lijnzaad had wÍurin
nogal veel modderkluides voorkwarnen.
Kees wist de partij lijnzaad voor een zacht
prrjsje te kopen.

Hij liet het in zijn molen

tussen de stenen
doorlopen nadat hij deze heel licht had gesteld en op deze manier slaagde hij er in

weer een goed verkoopbaar produkt te
maken en dat betekende een goede winst.

De toren staat er nog, Kees Piebes is reeds
lrng geleden overleden en ook de molen
wenkt ons niet meer. De vier korenmolens, die we vanaf ons erf konden zien
draaien, zijn voor en na verdwenen en de
vier watermolens in onze omgeving eveneens. Van é,én watermolen rest nog slechts
een peperbus.

Als je dat overdenkt" kom je tot de conclusie, dat het landschap er ilmer door is
geworden.

Als Kees met de meelwagen kwam, had
hij doorgaans wel even trjd voor een
praatje, veelal over molens. De oostenwind vond hij altijd de mooiste wind voor
een molen. De molen loopt dan getijkmatig, gehjk een stoommachine, zei hij.

Een vertrouwd en oer-hollands beeld is
Ook verdwenen zijn de zeilschepen die in het voorjaar de mest aanvoerden, ext de aardappelsnikken en de

verdwen€,n.

hrrfschepen. \Maar is die mooie tijd gebleven toen het nog zo druk was op die
dorpsvaarten.

Panorama's foto-oog voor decadertie

in

1928.

De foto die hier is afgedrukg geeft de molen en de kerktoren te zien en hierop zou
het Friese gedichtj", dat ik onlangs ergens
las, van toepassing kunnen zijn en daÍr
speciaal het couplet dat hier volgt:
"En wiern' wy t field yn te sneupen,
"To leappen; aeisykje en sa,
"Dan wonken de toer en de moanle,
"Fen fierrens in wolkom 0s ta.

In het Nederlands

overgebracht zou het

luiden:
En waren wlj het veld in te sneupen,
"Te slootjespringffi, eierzoeken erl zo,
Dan wenkten de loren en de molen"
"Van veÍïe een welkornst ons toe.

In

alle rust poseert de jeugd (omstreel<s t9l0) voor de
Íotograaf, terwijl de molen onverrnoeibaar voorttnaalt (vangstok naar beneden!
)

De windhacht, waarmee wij in de landbouw ook steeds rekening moesten houden, is in de loop der jaren ook voor de
molenaars en de schepen van ondergeschikte betekenis geworden. Andere
krachtbronnen staan hen ten dienste.

Als "oudere generatie" denk je, ondanks
de gemakken van deze tijd, toch wel eens
met weemoed terug aan "die goede oude
tryd". Het leven was toen zeker zwaarder
maar de romantiek vergoedde veel.
Ik ben dankbaar die tijd te hebben mogen
meemaken.
J. G. de Beer,
St. Jacobi Parochie.

34

OVER KIKKERS GESPROKE L_l
Het TWOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE DIALEKTEN beleefde onlangs aflevering
5 van deel 2 Niet-Agrarische Yaltalen. Het Vlaamse landschap is eeuwenlang gekenmerkt geweest door de aanwezigheid van honderden windmolens die met hun draaiende
wieken al van ver te zien waren. De VAKTERMINOLOGIE VAN DE MOLENAAR is
erg uitgebreid en taalkundig en historisch uiterst interessant.
Iedere aflevering van het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten bestaat uit een reeks
woordenboekartikeldes waarin eerst een beschrijving wordt gegevexr van de zaak of de
handeling, gevolgd dmr de dialektwoorden in alfabetische volgorde. Voor elk dialektwoord worden de uitspraak en de streek waar het woord voorkomt aangegeven. Woordkaarten, tekeningen en foto's probren zowel de zaak als de verspreiding van de dialektwoorden aanschouwelijk voor te stellen.
Het 456 bladzijden tellende woordenboek van de Vlaamse molenaar is gebaseerd op recente mondelinge enquëte bij een 60-tal oud molenaars en op vragenlijsten die in de jaren
60 waren verspreid.
Het boek kost 9fi) Frank en is te bestellen bij Drukterij George Michiels n.v. Corverstraat 13, 3700 TONGEREN. Ter illustratie plaatsen we hier een bladzijde uit dit interessante boek voor de molentaal lieftrebber.
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KIKKERS
De ijzeren of houten bekjes op de roede
om het zeil aen vast te maken. Zie &Íb. 50
on 51.

WVD 41,42; N O,5d; D 42A,69; Bautere

l,

Bauters 2, de Hulst€r-de Kunder,

De Tier, Ronse ; Biekorf 40 (1934), 29 ; De
Belgische Molenaar 2 (1907), I ; Molen-

echo'g 12 (1984). 403; Volk en Taal
(1891

\,

3

245.
.:

bevesti§ers : Grauw.
garelen : Nukerke griealn.

,6,

'

$. . ,,

haken, haakjes : f re k w. FV aalcrry,
aksjas; §por. WV zuidoost öölcnq,
ökskas, OV zuid ö,ökna, *kng, NW,

lr". :
qí'
t;'i.:.*

ë

:..

OV noord öökan, öökng, öàkskas.
Zie ook LETS-, purr-, §LAG-, spAN-, ZEILHAö,àkskas,

KEN, -HAAKJES.

hondjes : Hulste oentjas.
houdvasten (?) Beselare oetJastn.
'
houten tappen : Wilskerke oetn tapm.
kikkers : f rekw. ZY kikars.
Bauters l. Bauter§ 2 i.v. puit.
klauwen : Hulst.

klemmen : lVestvleteren

klemm.

Afb. 51. Bii het opzeilen woden de kikkerlijnen &cht€r de kikkers, links op de
houten roede, geslagen. Rechts op de
roede zitten wervels die de windplank
vasthouden (standaardmolen Gistel).
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GEVRAAGD
De heer J. Brunsmann zou graag informatie ontvangen over de werking van de bilmachine die op onderstaande foto staat afgebeeld. Zijn adres is Zoutsloot 94, 8861 TA
Harlingen (tel. 05 178- L4837).

De bibtuchine in rnolen'Noordcrweld' te Norg. Foto: J. Brurcmann.

REAKTIE HOUTEN ROEDEN EN HOUTEN BOVENAS.
Johannes Koornstra, molenaar op de korenmolen te Sloten, Íeageert op onze mededeling
dat de poldermolen De Eendracht bij Dijksterburen waarschijnlijk de enige is die nog een
houten bovenas heeft. Johannes is de afgelopen winter nog bij de Borgermolen te Crou
geweest en weet met zekerheid te melden dat ook deze 'bijzondere' molen houten roeden

met dito as heeft.

rile zeggen de attente inzender dank voor de correctie.
(G.D.\M.)

We l«ege,n helaas gee,n reakties op de oulle foto van een spinnekop die we plaatsten op de
achterzijde van ilunmeÍ 62. In eigen archief kwamen we echter een aantekening tegen
die wijst op een lokatie aan de Zwemmer bij Zwaagwesteinde. Wellicht d*&zn suggestie anderen op het goede spoor zet zodat we in een komend nuÍlmer alsnog aanvullende
gegevens kunnen vermelden.
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Op de achterzijde van dit nuÍnmer is opnieuw een oude plaaÍ afgedrukt, ingezonden door
de heer J. Brunsmarm uit Harlingen. Hij zou graag willen weten waaÍ deze ftoren)molen
ooit gestaan heeft.
Inzending van nieuwe onbekenden staat weeÍ geheel open.

ZATERDAG 24 AUGUSTUS.MOLENTOCHT DOOR DRENTE
vanwege de Drentse molendag hebben wij een bezoek gebracht aan enige Drentse

IENSTJME WACHTER STAAT BU WORKTJM (2)
Van de heer J. Brunsmann ontvingen we twee foto's n.a.v, de reaktie van D. Posthumus
in ons vorige nuÍlmer. Hij b,racht toen een bij velen ongekende molen thuis als zijnde die
in de buurtschap Schameburen onder Ferwoude. Brunsmann dook daarop in zijn omvangrijke collectie foto's. De ene foto toont ons het restant, een afgeknot onderstuk van
wat eens een fraaie wiekendrager geweest moet zijn. De andere laat ons de 40 jaar oude
Lister-motor zien die in het stompje is aangebracht voor aandrijving van de schroef.

molens. (J. Tiedema-M. Teemstra-S. Braringe-J. Koehoom-J. Brunsmann)
Allereerst ging het naar Norg. Hier werd als eerste de korenmolen "De Hoop" met het als
enige overgebleven 'Bilau" gevlucht bezocht,
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Molen De Hoop. Foto: J. Brurumann.
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OÍrdaÍrks dat deze molen in 1983 een uitgebreide restauratie heeft ondergaan, waaronder
een nieuw gevlucht, ziet hij er sterk verwaarloosd uit.
Hij is nodig aan een verfbeuÍ toe, en de bitumen bedekking van de molen is orp verschillende plaatsen gescheurd, Dit heeft tot gevolg dat de houtconstructie hieronder zwamvor-

ming vertoont,
Dat dit alles een emstige bedreiging voor de molen kan betekenen, lroeft verder geen betoog.
Chrs tweede bezoek betrof de andere Norger molen "Noordenveld".

Norg. MolenNoordenveld. Foto:

l.

Brunsmt nn.

Deze molen is de afgelopen tijd grondig geÍestauÍe€rd en ziet er keurig uit.
Als men de rnolen binnenkomt treft men beneden een expositie-ruimte aa1. De ingangs-

deuren zijn vervangen door een glaswand en de trappen door modeme stalen trapconstructies met hardhouten treden. Hoewel het er allemaal kerrig uitziet, tast dit alles in zekere zin wel het wezen van een molen aan. Van de andere kant kan worden gesteld, dat
mede door het initiatief van de eigenaresse, mevr. H. Nijhof-Bronsema het voortbestaan

van deze molen weervooÍ geruime tijtl is verzekerd.
Hoewel er nog een complete maqlstoel in de molen staat, woÍdt er niet meer gemalen. Dit
mede vanwege het stof wat hierdoor zou kumen ontstaaÍr.
Op de maalzolder vertoonde de vrijwillige molenaar (die nooit anders dan "voor de prins"
draait) een aantal dia's.

Op de steenzolder troffen wij nog een oude bilmachine aan. Deze was echter zs ergverwaarloosd, dat er van enige beweging geen spÍake meeÍ was.
Zonde voor zulk uitermate zsldzaam gereedschap.
Mijn handen jeukten om dat ding eens grondig onderhanden te neÍnen. Maar Norg ligt
niet naast de deur.
Na dit bezoek en een bak koffie ging het naar Peize.
Deze grote, nog commerciëel draaiende molen is voorzien van zelfzwichting.
De onderste steekborden zijn uitgevoerd als remkleppe,n. Deze worden gestuurd door aan
de treklatten bevestigde hefbomen. Een uiterst eenvoudige maar op het eerste gezicht wel
doelmatige constructie. De kap van de molen wordt opnieuw bekleed met een soort bitumen bouwweefsel.
De molen heeft een modeme kruilier met rondgaande lauiketting.
Merkwaardig is, dat op deze lieren geen pal aanwezig is. Bij een zwaar sekkende moleÍr
is het niet denkbeeldig, dat de kap door het ontbreken van een bezetketting begint rond te
lopen. Ook op de molen van Stiens en Dokkum (Zeldenrust) z;rjndeze lieren aangebracht.
Ook deze zonder pal. In Stiens werd de kruk van de lier met een touwtje vastgezet, en in
Dokkum hing aan de kruk een gewicht.
In Stiens is door mij indertijd op eenvoudige wijze een pal aangebracht en in Dokkum
heeft molenaar Broekema na een gesprek met mij door de smid ook een pal laten maken.
In Peize heeft men dit probleem opgelost, door tussen de tanden van de kamwielen van
de lier een bout te klemmen. Ook hier hebben wij de molenaar er op gewezer! dat het vrij
eenvoudig is en weinig kostbaar om op de lier een veilige pal aan te brengen.
Verder ging het weer, nu naar Roderwolde. De koren-en oliemolen "Woldzigt" was in vol
bedrijf. Boven werd koren gemalen, maar het interessantste was toch het "oliewerk".
Normaal werd hier uit zaad olie ge.perst" maar nu ging het iets anders. Een aantal lijnkoeken werden in enkele stampeÍs fijn gestampt kwamen dan via kollergang en vuister in de
bulen terecht.
Hiema tussen de haren in het voorslagblok. Je zou hier haast kunnen spreken van een
soort rondmaalcircuit. Niettemin l«eeg men ondanks dat er geen zaad werd geperst, en
slechts het voorslagwerk werd gebruikt, wel een goede indruk hoe het vroeger in een
oliemolen moet zijn toegegaan.
Nadat deze molen was bezichtigd, was het even beraadslaan. Waar zullen wij nu nog
heen?

Uiteindelijk werd het Nijeveen, mer zijn zelfzwichte,nde en zelfkruiende molen welke
naar zijn laatste molenaaÍ "Sterrenberg" is genoemd.
Deze molen heeft met de januari-storm van het vorige jaar nogal wat schade opgelopen.

Vanwege de zelfkuirng konden de roeden niet verzekerd worden met o.a. kettingen of
trossen. Men had onder de kruisarmen stutten geplaatst, maar het niet al te beste asrad
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kon het geweld van de storm niet meer weerstaaÍr.
Ook de win&oos liep belangrijke schade op. Inmiddels is er een nieuwe asrad aangeb,racht en is de windroos hersteld.
Opmerkdk is, dat in de van buiten nieuwe molen (bouwjaar 1977) een vrij oud achtkant
en gedeeltelijk oud "gaand werk" wordt aangetroffem.
Ook de zeer oude eiken bovenas, welke later is voorzie,n van een gegoten ijzeren insteekaskop en pen is nog aanwezig. Dit achtkant incl. "gaand werk* is aftomstig uit lÍeener
(Oost Friesland).
Met deze molen is Drente weer een unieke molen rijker geworden.
Op de terugreis werd in de Lindevallei nog even een bezoek geb,racht aan de onlangs gerestaureerde poldermolen "De Gooyer" (vmrheen "De \Yalden"),
Ook deze molen verkeert nu weer in prima staat.
Voor de deelnemers was hiermee een interessante dag afge,sloten.

Roderwoude. Koren- en oliernolen "Waldzigt". Foto: J. Brunsmann.

Nijeveen m"olen "sterrenberg" foto: J. Brunsm.ann.
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OM TE NOTEREN
12 oktober

:

Open Dag Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde
(i.v.m. het derde lustrum) op DE HOOP in
STIENS en DE ZWALUV/ in BIRDAARD

9 november: molenruilbeurs in Utrecht (Bethelkerk)

(informatie bij J. L. J. Tersteeg, tel.: 010-4808457)
9 november: sluitingsdatum kopij nr. 64.
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