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COLOFON

Nr.64
december L991

"De Utskoat is een uitgave van:

Stichting De Fryske Mole

Tweebaksmarkt 52

8911 YtZLx,euwarden

(tel.: 058-925671)

(giro 2257734)

en

Vereniging Gild Fryske Mounders

Postbus 30, 8560 AA lJlst

(tel.: 05155-2555)

(Friesland Bank

rek.nr. 29.80.24.934)

(giro 25439m)

Redaktie:

Namens bestuur De Fryske Mole:

A. Cramer

Namens donateurs De Fryske Mole:

vacant

Namens bestuur Gild Fryske

Mounders: J.C. van Driel

Eindredaktie en lay-out:

Gerben D. Wijnja

Aan dit nummer werkten verder mee:

S. Andrir,ga
J. S. Bakker
F. Felkers
Douwe Franke
P. Posthumus

P. Timmernans
C. de Vos
J. A. E. KameÍïnan
J. BrunsmÍrnn

Druk: D.S.W. Leeuwarden.

Zonder v oorafg aande toestemming

van de redaktie is het niet toegestaan

artikelen en/of foto's over te nemen.

Redaktie-adres:

Waltaweg 53

87 65 LN Tjerkwerd

(tel.: 05157-9348)

N.B.

Adreswijzigingen dienen te worden

gericht aan het secretariaat van de

Fryske Mole of Gild Fryske Mounders.
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In het dorpje Hollum op Ameland is de mole,nbouw ook al prima gevorderd.
Elders in dit nummer ueft u een fotoreportage arm die hiervan een goed beetd geeft. ook
wordt de historie belicht in een knipseldoosartikel van p. Timmermans.
Ook aan het herstel van de muontsen te Hatsum en Kingmatille wordt natuurlijk aandacht
besteed. De Stichting Molens in Menaldumadeel bestond vorig jaar 15 jaar on het herstel
van de beide molens werd aangegrepen om dit feest extra glans te geven waarbij
koninklijk bezoek beschouwd kan worden als de l«oon op het vele duizenden uren ver-
gende vrijwilligerswerk. Molenherstel zal in de toekomst steeds meer gaan afhangen van
de inb,reng van het steeds vaker opduikende particulier initiatief.
Zoals gebruikelijk ook nu weer tal van andere bij&agen die het geheel van De Utskoat
een veelzijdig karalcer geven. Een blad dat met bijdragen vanuit alle geledingen van ons
lezerspubliek gevuld wordt, verdient het predikaat'van de lezers voor de lezers'. Het
compliment dat voorzitter Jan Cop'pens maakte tijdens de najaarsvergadering in Akkrum
is voor ons allen dus een stimulans om er op deze manier mee door te gaan.
Aan het slot van deze inleiding Íest ons dan ook U veel leesplezier loe te wensen, terwijl
we dat onmiddellijk vergezeld willen laten gaan van de beste wensen voor het jaar 1992.

Gerben D. Wijnj&---

Op het moment dat we dit schrijven strooit de herfstzon zh laatste schitteringen over de

kabbelende golfjes van de vaart voor huis. Mild is Aeolus nog geweest met z'n storÍnge-
weld, maar uit ervaring weten we dat we in de komende wintermaanden met de molens
op onze hoede moeten zijn. Op de najaarsvergadering van het Gild is ons nog eens duide-

lijk te verstaur gegeven dat we onze stoere wiekendragers het beste kunnen beteugelen

aan het eind van het gevlucht. Hoe verderje vanaf dit punt blokkeringen aanbrengt, hoe

minder berouwbaar het wordt. Bij storm dus windborden uifiremer5 betrouwbare kettin-
gen geb,rulken, natuurlijk de bliksemafleider eraan - maar dat is altijd nodig - terwijl de

bevestigingsprmten ook onze grootste asrdacht moeten hebben.

Z|1n de stellingliggers berekend op de zware stormkachten en zijn de koppen van de

houten l«uipalen niet verrot? Sommige kop,pen zijn zelfs zodanig afgewerkt dat een ket-
ting er o.i.v. de rukke,nde l«achten a.h.w. vanaf kan glijden. Korlom, de molens verdie-

nen in dit jaargetijde weer alle preventieve zorgen die mau denkbaar zijn. Trouwens,
waar zouden we zijn zonder al die vrijwilligen die zoveel nuttige en kostbare energie
stopÍpeÍr in hun windenergiewerktuigen die zij za koesteren?

Op molengebied is er in de achter ons liggende periode weer heel wat gebeurd.

Zo heeft de molenromp van Surhuisterveem al een ware facelift ondergaan.

Sinds begin augustls is er bij de molen konstant eeir aantal mensen aan het werk en vol-
geru de berichten gaat het voortvrend. Hoewel er nog enige tienduizenden guldens bin-
nengehaald mq€ten worden wegens het wegvallen van een WVC-subsidie heeft men
toch goede hoop het resterende geld via akties en sponsors te verkrijgen. Er zijn etsen en

kaarten in de verkoop en natuurlijk kunnen financiële bijdragen ook overgemaalt worden
op rek.nr. 3U2.29.911t.n.v. De Feanster Moune, Jeltingalaan 8, Buitenpost.

VAN DE REDAKTIE



MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Yertrek Plet Hoogeveen

Het vertrek van Piet Hoogeveen plaatst het bestuur al weer voor het probleem een aan-

vulling te vinden. Belangstellenden verzoeken we contact op te nemen met het bestuur.

Tips over te bescheiden mensen die nog over de stree,p moeten worden getrokken, zijn
ook zeer welkom.

Examens
Op 9 november hebben op de molen De Hond te Paesens tijdens stormachtig buiïg weer

Bety Gremmé en Elles Feenstra met goed gevolg examen gedaan voor gezel-molenaar.

Het besnrur feliciteert hen hartelijk.

Overleg bestuur-examencommissie
Op het moment dat U dit leest heeft het al te lang uitgestelde overleg tussen het bestuur
en de examencommissie plaats gevonden (29 november).
De leermeesters willen in het nieuwe jaar ook graag erns met de examencommissie spre-

ken.

Excuus
Op de afgelopen najaarsvergadering werden de notulen van de voorjaarsvergadering on-
gewijzigd goedgekeurd. De secretaris biedt zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat

dat stuk en de agenda niet, zoals beloofd in Utskoat 53, vooraf per post zijn toegezonden.

Notulen voorjaarsvergaderlng enz.

Agendaprmt 3
2 Yaststelling verslagen
- De nohrlen van de najaarsvergadering 1990 worden zonder wijzigingen vastgesteld.

- In hetjaarverslag 1990 is de secretaris vastgeloperT in de beeldspraak over zand tussen

de administratieve wielen. Op voorstel vsr A. S. de Jong wordt het woordje 'oud" ge-

schrapt"

Daarna worden de notulen vastgesteld.
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3 Yerslag bestuursactivitelten
Het overleg met het Gilde van vrijwillige Molenaars (GvM) en de Hollandsche Molen
(HM) is nog niet veel verder dan een verduidelijking van de standpunten. Tot nu toe
wordt er voornamelijk geprmt over "objectiviteit" van het exame4 de noodzaak van een
landelijk erkend examen, vreemde gebeurtenissen bij landelijke examens..Helaas is er
nog weinig inhoudelijke reactie op het denkwerk dat binnen het GFM is gedaan over de
structuin en de afronding van de opleiding. De HM zou op grond van de nieuwe gege-
vens een standpmt inneme4 maar de vlak voor deze vergadering binnengekomen brief
waagt eigenlijk alleen maar om concrete voorstellen van de molenaarsverenigingen.
Tawelhet GFM als het GVM vinden dat zeer teleursrellend. Bij het GVM heeft nog geen
discussie plaas gehad met de leden. Het GFM is wel bereid een beede zelfstandigheid in
te leveren ten gunste van een goed gefundeerd landelijk opleidings- en examensysteem.
ZJIDSTRA doet de suggestie onderwijskundige buitenstaanders te laten deelnemen aan
de opleidingsdiscussie. De voorzitter meent dat zolang de andere partijen nog geen visie
hebben gepresenteerd daar weinig aanleiding toe is.
KALKMAN benadrukt het belang van de centrale rol die de leermeesters spelen bij op-
leiding en examen.
IVIERSTRA bevestigt het belang tijdens het examen te weten dat de leermeester vertrou-
wen in je heeft.
DE JONG zegt dat het ongenoegen over het gedrag van sommige examinatoren ook al
door de HM is aangesneden.

ZUIDSTRA drukt het bestuur op het hart de belangrijke verworvenheden van de Friese
opleiding niet te makkelijk in te wisselen.

Naast gewone bestuurlijke beslommeringen, ging in het afgelopen najaar veel werk zinen
in de deelname aan de Hobbybeurs in de Frieslandhal. Het resultaat was een stand die een
prijs heeft Sewonnen vanwege de getoonde activiteiten en een aantal nieuwe leerlingen.
De commissie krijgt ook van de vergadering lof toegezwaaid; ze meldt dat ze ook in
1991 weer aan de slag gaat.

4 Financieel verslag 1990
De permingmeester licht toe dat de toename van het aantal leden en de hogere contributie
leidden tot hogere inkomsten dan begroot. Het bestuur heeft er minder geld doorgedraaid
dan gepland zodat de exploitatie een batig saldo vertoont. De boeken die het besuur met
korting aanschafte als service aan de lederu lopen niet mhard. Alweer een ervaring die
uinrijst dat het bestuur van het GFM beter niet kan investeÍ€r1 in handel. De late veÍLe1.-
ding van acceptgirokaarten zal er mede de oorzaak van zijn dat er een wij grote achter-
stand is in de betaling van de contributies; binnenkort volgt een ronde herinneringen. Het
"Enteegeld" in het financieel verslag heeft betrekking op de postbus.
Een kopie van de polissen van de verzekeringen tegen w.A, en persoonlijke ongevallen
is verkrijgbaar bij de penningmeester.
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5 Verslag van dc kascommlssle

De kascommissie bestaande uit de heren Adema en Gremmé is accoord met de cijfers en

de docume,ntatie die de permingmeester heeft verschaft. Het voorstel van de kascommis-
sie tot decharge van de permingmeester voor het gevoerde beleid wordt door de vergade-

ring aangenomen, De voorzitter dankt de kascommissie, De plaats van het reglementair
aftredende lid Gremmé wordt ingenomen door De Jong.

6 Yerkiedng bestuursleden
De voorziuer bedankt Jelle Bouma voor de werkzaamhede,n die hij in de helaas korte
bestuursperiode heeft verricht. De vergadering ondersteunt dat met ap,plaus. De vergade-
ring volg! bij acclamatie, het voorstel van het bestuur in zijn plaats te benoemen Elles
Fee,r:stra te lreuwarde& die al enige tijd geleden de werkzaanrheden van Jelle heeft over-

Senomen.
Freek Felkers die reglementair afoeedt, maar niet herkiesbaar is, heeft de woelige jaren
aan het begin van het bestaan van het Gild Fryske Mounders meegemaakt. De voorziner
onthult dat hij samen met Freek in zijn enthousiasme wel eens domme dingen heeft ge-

daan. Freek heeft hard zijn best gedaan de leermeesters, die keizertjes zijn op hrm molerl
met hun neuz€Ír in dezelfde richting te krijgen. Het is eigenzinnig volk, dat vreet aan de

energie van een opleidingscommissaris. Het zou niet passen bij Freek aan zijn afscheid

veel en moeilijke woorden te besteden: het spijt ons erg dat hij het bestuur verlaat en hij
wordt bijzonder haÍtelijk b€dankt.
De kandidaat-opvolgers die het bestuur op het oog had, hebben helaas wegens drul*e
werkzaamheden moeten bedanken. We gaan ervan uit dat het lukt voor de volgende ver-
gadering een nieuwe opleidingscommissuis te vinden die gezag uitstraalt, de leer-
meesters bij elkaar houdt en met hen het beleid uitvoert dat door het bestuuÍ in opdracht
van de leden is uitgestippeld.

7 De ryenda heeft geen punt 7, maar sprlngt meteetr noar punt 8

8 Rondvraag
TIMMERMANS:
l. Deelt mee dat Penninga s Molen voo, r Í 150,-- een RVS-taanketel te koop heeft.
2, Vraagt reacties op de eÍquëte over Pot roeden. Sierksua meldt zich meteen.

3. Vraagt naar de bedoeling van de historiegroep. De secretaris licht oe dat het bedoe-

ling is de plaatselilï vetzamelde kennis te bundelen.
KI".IOOSTERMAN:
Verloot een aantal posters van onder andere de Winsumer molen.

PAUZE

9 De voorzitter introduceert de spreker van vanavond als een niet-molenaar met een

b,rede histórische belmgstelling voor molens. De heer Bunskoeke omschrijft zichzelf als

een vasthoudende sneuper die graag wil weten wat er achter de feiten steekt. Zijn belang-
stelling voor molens wortelt in enkele molenaars in zijn familie.

7

De eerste bekende vermelding van een win&nolen in Friesland is die van een koren-
molen in starum (1398). voor de houtzaagmolens is een cruciaal jautzl l59z: molen-
maker Cornelius Comeliszoon bouwt ee,n soort wipnolen met een knrkas (buitenzaag-
ramen). In 1593 wordt deze uiwinding beter beschermd door het allereerste octrooi dat
ooit is uitgeschreven. De bekende molen op een vloq 't Juffertje, dateert van 1599. De
eerste bovenkruiende houtzager is de Grauwe Beer aan deZaari. (1619). De precieze ont-
wikkeling van de molentypen is niet goed bekend. Al vroeg wordt er een achtkante wip-
zaagmolen voor nieuw hout vermeld in Haerns. In Friesland worden tege;r. 1664 diverse
houtzaagmolens beschreven. Het is opvallend dat in het waterland Friesland houtzaag-
molen relatief vaker worden beschreven dan korenmoler§; ze blijven in later jaren ook
langer in dienst door de achterblijvende mechanisatie. In 1859 wordt de eerste wur-
machine gei'rstalleerd. Tot 1850 blijft het aantal hourzaagmolens toenemen; ze verdwij-
nen alleen door een ramp. h 1862 verschijnt de eerste zagerij die alleen op stoom werkt;
men noemt het toch nog een "molen". Daarna worden er tot 1875 geen windzaagmolens
meer opgericht, zij het dat in 1877 de zaagschutn in Birdaard wordt gebouwd. De begin-
nende afrrame gaat gepaard met concentratie: dubbele molens. De verbete_ring van de we-
gen in de tweede helft van de negentiende eeuw en ook de spoorweg Meppel-lreuwar-
den (1867) veroorzaakten meer invoer van hout vanuit het sterk gemechaniseerde westen
van het land.

Tussendmr verrast de l<oster ons met buidige bitterballen: dat moet mturr een traditie
worden!

Jan cop,pens luidt het boeiende verhaal van de heer Btmskoeke uit met dank namens de
vergadering die vorm krijgt in een bos bloemen en uiteraard een bon vmr boeken. In ons
blad De Utskoat wo'rden regelmatig brokken geschiedenis aan het licht gebracht. De
harde werkelijlÍreid van nu is soms nog fantastischer dan het verleden: de molencultutn
is levend, er is geen sprake van folklore maar van iets dat zich nog steeds onnvikkelt.



Leden mutatie vanaf januari 1990 tot decerrber 1991.

Nieuwe leden behorende tot cat. G.
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Vervolg adreswlj zigingen

G053G J. J. Schenk Hemmemastins 33
G078G G. J. van Binsbergen De Dobbe 25
G109G J. J. Boelens Molenweg 4
G031G G. Potma V[arring 3

Opzeggingen lidmaatschap

8925 GN Leeuwarden
9201 HZ Drachten
9163 HP Nes (Ameland)
8502 BA Joure

5612 KW Eindhoven
8711 ED Workum
9951 AJ Winsum
8431 HP Oosterwolde
8935 NP Leeuwarden

G208L M. Bosma
GZWL P. van Dellen
GZLZL M. J. Yan Schayck
GZI3L G. T. J. Stockman
G2l4L B. Scheepers

G2l5L M. van Veenen
GZIIL S. Brattinga
G204L A. Boersma
G2l7L J. Beetsma

G2r9L K. Nijpjes
G218L A. Adema
G22lL H. E. Landman
G222L F. E. Terpstra
G223L S. Reekers

G225L J. Koehoorn
G226L J. van Riet
G227L J. J. de Korte
G228L A. Boersma
G229L J. Wijnsma

Lenteklokje 12

Noorderdwarsstraat 16

Zoetewtoudseweg 138

Birdaarderstraatweg 3

Tramstr aat 7

Diepenbrockstraat 51

Keppen Flatt 16

S. Schootstrastr aaÍ. 82

Sànpaed 32
De Tolve 16

J. Nooitgedachtstraat I 3

Sinsmar 24

Zwettewei 68a
Raltasraat 13

G. Japiksweg 51

Skoallànswei24
R. de PerezlaarrZ?
Hogedijk 132
Hogedijk 132

V/arring 3

Ambachtstraat 11

ïVestergaleane 4L

Grachtstraat 9
Sportlaan 36a
De Kampen 42
Corellistraat 3

Holdingawei 61

Hofakkers 49
Schatgoorn 8
Munt 140

't Stap 12

V. Ewijksingel 110

Pouldijk 31

I-eeuwarden
Grouw
I-eiden
Sybrandahuis

I-eeuwarden
I-eeuwarden
Bolsward
I-eeuwarden
Weidum
Beetgum
IJlst
Blauwhuis
Scharnegoutum
Sloten
ïVitmarsum
Dronrijp
Aerdenhout
St. Johannesga

St. Johannesga

Jotre

Brunssum
IJlst
Winsum
Ermelo
Engwierum
lreuwarden
Finkum
Annen
Assen

Heerenveen
Drachten
M.pp"l
Dronrijp

G137G J. Valk
8G185 G. Huisman
G027M W. Postma
8G081 H. A. Verduyn
BG186 G. Brandsma

Dr. J. den Uijlstraat2|
Sylspaed 40
MolensÉaat 4
Molenweg2T
Bereklauw 4

Nieuwe leden behorende tot cat. BG

BG 358 J. Elzinga

Adreswijzigingen

G175G B. E. I-eusink
CL72L M. A. J. v.d. Bosch
Dt43 H. W. Dijksua
G176L A. van Maanen
8G334 H. J. Zwart
G190G E. C. Feenstra

G088M I. Attema
G040G E. Boorsma
Gl82G J. Bakker
8G164 M. J. Bakker
Dt@ H. Velkers
BG140 A. van der Schaaf

G189G J. Tiedema

8935 KX
900r BC
2321 GS

9106 GA
8913 CG
8916 EH
8701 0P
8923 GH
9024F,D
9044 NR
8651 BL
8615 LK
8629 ED
8556 AB
8748 CL
9035 BT
ztrr vyP
846É.NZ
8464N2

8502 BA

6971 BN
8651 CA
9951 BR
3851 CE
9\32LY
8915 BM
9053 LV
9468 ED
9403 NN
84/;6 AN
92OT AJ
7942 GD
9035 BX

Als u deze utskoat onder ogen l«ijgt heeft de srichting De Fryske Mole haar algemene
bestuursvergadering van 2l november 1991 alweer achter de rug. Zoals gebruikelijk
wordt deze najaarsvergadering in het provinciehuis te l,eeuwarden gehouden.
Het algemeen bestuur is thans weer bijna op volledige sterkte.
Van de elf in de statuten genoemde instellingen hebben er tien een of meer bestuursleden
voor deze vergadering aangewezen.
Een ander punt op deze vergadering is de vaststelling van de begrotitg 1992. penning-
meester G. ter Haar heeft voor 1992 eq begroting opgesteld van / 270.00o,--. Uitgangs-
punt daarbij is geweest dat de stichting 43 molens in eigendom heeft.
Geen ramingen werden meer gedaan voor de molens De Non te Ferwerd en Triolum te
Lollum. Van de resterende molens kunnen er 7 worden aangemerkt als niet-draaiende
molens en daarvoor worden per molen de subsidiabele onderhoudskosten gesteld op
Í 3.000,--, voor de overige 34 draaiende molens is dat f 5.000,-- per molen.

In de achter ons liggende maanden is druk gewerkt aan de restauratie van de molen De
Modderige Bol te Goengahlrizen. Inmiddels is op 31 oktober de molen voor de eersre
maal opgeleverd en heeft de stichting er weer een draaiende molen bij gelcregen. van de
3 molens te Goengahuizen heeft alleen De Jansmolen geen binnenwerh maa kan er weer
met alle 3 gedraaid worden. ook heeft zich al een vrijwillig molenaar gemeld, die in het
voorjaar van de cursus komt om met De Modderige Bol en De Jansmolen te willen draai-
en.

De restauraÍie van molen De Hond te Peasens ligt op schema.
Dankzij de medewerking van de gemeente Dongeradeel, die de voor-financiering tot
1995 voor zijn rekening neemt, kon op 1 september j.l. met de restaurarie worden begon-
nen. Als de weergoden ons goed gezind zijn kan deze restauratie spoedig worden afgeslo-
ten en heeft De Hond weeÍ een compleet binnenwerk.
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Het beshrur heeft voorts eem gesprek gehad met de gemeente Dannrmadeel over de

restauratie van De Grote Molen te Akkerwoude. Om te komen lot een versnelde restaura-
tie is een offeÍe gevraagd bij het Nationaal Restauratie Fonds. Y/ij hopen u in de volgen-
de Utskoat hierover nader te berichten.

Op de meerjaren raming van de gemeente [.eeuwarden is voor 1994 De Bullemolen te

Lekkum envoor 1995 de Kramersmolen te Wirdum opgenomen.

Het besnrur heeft onlangs besloten een W.A.-verzekering af te gaan sluiten voor de mole-
nars werkzaam o'p de molens van de stichting. Het eerste overleg met het bestuur van
Gild Fryske Mounders is goed verlopen. Het bestuur heeft inmiddels een offerte ont-
vangen en hoopt per I januari L992 &ze verzekering te kunnen laten ingaan.

A. Cramer.

G et ui g sc hr ift g ez elmolenaa
voor Dirkv.d.Veen.

Getuigschrtít molenaar voor Jelmar de Vries.

Een trakÍatie
die zichtbaar
in de smaak
valt:
bitterballen!

Foto's
G.D.W.
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Getuigschrift molenaar
Johanncs Kooistra moleruuy Sloten .

tsloemenvoor Piet Hoogeveen als af-
getreden bestuurslid

Fryslcc Moletaal - deel'de MuonÍs wettermole'
is Haar.
Sj. de Jong overhandigt het resultaat aan de
voorzitter.

I De naiaarsvergadering Fryske Mounders in Íoto's



1312

Op de onbekende molen in nr. 62
kwam nog een reaktie van de heer
Douwe Franke uit Burgum die de
molen ook thuisb,rengt aan de

Zwemmer brj Zwaagwesteinde. Hij
voegde eraan [oe dat zijn vader
destijds (t 1928) dezelfde molen
gekiekt heeft. Ook zette hij een

tjasker op de foto die daar in de
buurt stond. Die boktjasker van
Wouterswoude verhuisde naar het
Nederlands Openluchtmuseum te

Arnhem waÍr hij nu nog te zien is.
Eigenaar H. P. Smids te Hardega-
rijp stelde hem in 1928 ter beschik-
king van het museum.

De heer Douwe Franke meende dat
de spinnekop ook naar Arnhem
verhuisde, maar dit is onjuist om-
dat de spinnekop van Posrhuma te

Gorredijk (voorheen Terwispel) in 1925 al was overgeplaatst, nadat deze n 1923 was ge-
schonken.

Vy'e danken de heer Franke voor zijn reaktie.
Bijgaand ziet U de hierboven genoemde foto van de tjasker.
Ook tie onbekende van nÍ. 63 is inmiddels gevonden. Onz.e lezer H. L,eenstra uit West
Beemster herkende de molen als "De Stofrnolen" te Wijdenes. De foto schijnt ook afge-
drukt te staan in het boekje ''Trams e,n tramlijnen van Wadden tot U". Ook de heer
lrersua danken wij hartelijk voor de reaktie.
Op de achterkant van dit nufilmer opnieuw een onbekende: een spinnekopje in een win-
ters landschap met achterop de mededeling "Tietjerk???" We zijn benieuwd naar reakties.

Aanvulting Nationale Molendag
Op d" lijst die we in nr. 63 plaatsen kwam
molen te Hempens miste. Bij deze dan.
Het totaal komt daarmee op 55 molens.

nog een reaktie van Cor de Vos die 'zijn

Op het Jouster ballonnenfeest, in
Molen" ook te bezichtigen. Met
costuwn.
F oto : P . T inutt"ermÍtns .

begin augustus j.l. was de uniekz en bekcnde "Groenc
geheel rechts op de stelling één molerwar in zonter-

Een zofiicrse terugblik -

EEN VAKANTIE HERIINNERING I
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Bij Duitse kermissen logerend werd ik snel naaÍ de miile gebracht. Dit bleek een grasr-
handel te zijn waar men werkte met hamermolens enz.
Het was de tijd van de gerst-oogst, het was er zo druk dat de molenaar geen tijd had voor
een babbel. Door de droge zomer was alle gerst tegelijk rijp. Dat wil zeggen het graan
mcrst l4%o vocht bevatten dan bracht het het meeste op. In de fabriek werd het ge-
schoond en door gestuwd per 20 tons auto naar een b,rouwerij.
Het drukste moment van de dag was toen 23 boeren met wagen gerst de dorpsfaat vrij-
wel blolkeerden.
De landbouwers beurden geen geld voor hun produkt maar hadden een tegoed bij de
meelhandelaar,'Wren ze voer nodig voor hun vee dan werd de waarde daarvan van hun
tegoed afgeschreven.

In Beuringen geen bakkerij, maar de dames bakten in een gemeenrelijk bakhuis.
Het meel werd gehaald bij de molenaar, zonder te betalen, het werd van het tegoed afge-
schreven.
Naar mijn gedachte had men een grenzeloos vertrouwen in de eerlijkheid van de mole-
naaÍ.
Vraag van de molenaar. Hoe malen jullie mals?
De volgende dag maakten we een tocht door de omgeving. We kwamen in Blaubeuren
waar een water g€dreven molen een smederij van kracht voorzag. Alles werkte keurig.
Deze molen werd gedreven door bronwater dat alles weerspiegelde in een harde blauwe
kleur. Hieraan ontleende het dorpje zijn naam.

C. de Vos.

In de vorige Utskoat melddenwij, dat er op een der zoldcrs van korewnolen "Noorden-
veld" te Norg tag een oude bilmachine lag.
Tevens vroegen wij, of er twg transen waren die hierover nog nadere inlichtingen lwr
den yerstrelrlrzn. Van loh. Kooistra, molenaar te Sloten en Nijernirdun, ontvingen wij
een kopb van een anilcel hierwer wat destijds in de Molernar van 2 september 1987
h"eft gestaan.

In de serie (Van Leerling tot Molenaar)
van de bilrnachine nader beschreven.

van de heer J. H. Rijncnberg wordt de werking

J. Brunsmarm.

Deel 10

De scherpmachine bestaat uit een hoekijzeren balk met zijden van ca. 12 cm.
Aan een eind heeft dit hoekijzer een ooglager en past daarmee precies op de bout, die
zich buiten de steenomtrek op het ondersnrk bevindt.
Aan het andere eind heeft de bilmachine twee kleine wieltjes, waarmee zij over de be-
sproken baan rolt. op het hoekijzer bij deze wielen is een slede aangebracht, die langs
geleiders in de langsrichting heen en weer schuift.
Dat Sebeurt met een draadstang met handel aan de zijde van de geleidingswieldes. Draait
men aan dit handel, dan verplaatst de draadstang de slede naar ofvan het vaste punr.
Om die slede zit nu e€n tweede kleine vertikale slede in korte geleiders opgesloten en op
deze slede wordt een beitel gestoke4 met een bout in een huis opgesloten. 

-
Beweegt men nu de bilmachine op het onderstuk rollend heen À weer, dan beschrijft de
beitel over de steen een l«omme baan (een snrk van een cirkel). Draaien we met het han-
del de slede naar de geleidingswielen, dan wordt de straal groteÍ en is er dus minder
"bochf in de beschreven baan van de beitel; draaien we de slede naar het vaste pgnt !oe,
dan wordt de straal die de beitel beschrijft, dus zoveel kleiner.
De kleine vertikale slede kunnen we met een klein slingertje óók verstellen, zodat men de
machine, steeds heen en weer schuivend langs de baan, met een beitel de steen kan laten
raken.

Het onderstuk is op vier houten klossen gelegd, alle vier even hoog. Nu ksr men aan de
beitel zien, hoe de steen onder de rij is; soms raakt de beitel alleen aan de einden. Dan
brengt men een karron of zeer dun plankje onder de klos, die het dichtst bij het einde van
de steen staat. Dan wordt de machine aan de uiteinden wat hoger gestelí w:nrna men
opnieuw controleert, of de beitel binnen en buiten even diep door hetbodemsel zal gaan.
Is men daarmee klaar, dan draait men de slede in de stand waarbij het langste bodemsel
kan worden beschreven; men controleert nog eens op een anderpand, door het onderstuk
een pand te verschuiven, en indien dat klopt, zet men het ondersnrk met eefl ring en moer
met grote sleutel sterk klemmend vast op de bout, die men het eerst in het middelpunt
van de steen heeft aangebracht. De machine is dan geheel en al ingesteld, een werse, dat,
als men enige routine heeft, gemalJ<elijk genoeg is en binnen tien minuten klaar kan zijn.
De machine kan nu ingesteld worden op twee maniere4 men kan met de sli,,'g*, dis alg
slede met beitel heen en weer schuift, de beitel op het gezicht afstellen, maar her karr , :k
met een aanwijzer. Aan de slede zit een wijzer, die langs een stalen liniaal loopt. op de
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Van g tot molenaaï
door J. H. Rijnenberg t
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liniaal wordt de beirclstand voor de kerve,n van één pand ingekrast, zodat men eenvoudig
de wijzer iedere keer dat de beitel verzet moet worderq op een volgende streep instelt.
De liniaal heeft vier zijdeq waarop verschillende krassen kunnen staan, voor verschillen-
de panden. Dus heeft men de liniaal voor een ander sout scherpsel op pand maar om te

draaien.
De machine ontvangt de beweging door een vliegwiel met slinger, dat aangebracht is
dicht bij het vaste punt op het hoekijzer. Dit vliegwiel heeft een klein tandwiel, dit drijft
een tussenwiel, en dit wiel drijft op zijn beurt weer e,en kamwiel, dat op een lmge as is
gemonteerd. Deze as loopt langs het hoekijzer naar de geleidingsbaan. Daar heeft de as

weer een klein tandwiel en dit grijpt in een tandheugel langs de baan.

De as is hier gelagerd in een blok met slee; dit blok heeft een handel en door het in- of
uitzetten van dit handel &aait het kamwiel vrij, of het pakt in de tandheugel. Draait het

kamwiel vrij dan kan men met een ander handel de machine aan de baan (de stuurzijde)
vrij heen en weer trelften. Als men nu aan de slinger draait, (niet te langzaam, anders

springt de beitel, als die diep door het bodemsel schuift!) en men koppelt met het handel
het kamwiel in, dan beweegt de machine van biÍmer:l naar buiten, en stelt men de beitel nu
maar diep genoeg, dan schaaft deze een smalle baan door het bodemsel.

Aan de omtrek van de steen lau de bestuurder het koppelhandel los, grijpt het terugloop-
handel en brengt de machine weer in de beginstand, in de krop van de steen. Nu verdraait

hij met de slinger de beitel zoveel als nodig is en koppelt opnieuw in en de beitel schaaft

een tweede baaÍL enz., totdat een pand geheel uitgeschaafd is.

Wij zette,n daarna een scherpe beitel in en lieten de machine nog vlugger draaiend, op-
nieuw door de voorbewerkte bodemsels lopen.
Dan krijgt men een mooie scherpe kant voor de kerf. Is een pand klaar, dan wordt de bout
in het midden van de steen losgedraaid, en het onderstuk wordt één pand verschoven. En
dat gaatzo voort, totdat alle panden gereed zijn.
De beitel, die wrj konden gebruiken, was zeeÍ smal; tweemaal de breedte van de beitel
was gelijk aan de b,reedte van één bodemsel.

Dus moesten we altijd tweemaal, respectievelijk viermaal, door één bodemsel, om dit ge-

heel afgewerkt te krijgen. Men krijgt op die manier een vlak bodemsel. We slepen daar-

om de beitels een beetje schuin, en als we met de beitel langs de achterkant van de kerf
gingen, dan werd deze iets dieper gesteld. Een handige bestuurder kan toch wel een

schuin oplopend bodemsel lcijgen.

Er moeten ook bilmachines geweest zijn, die een brede beitel hadderu waarmee men een

bodemsel in één keer kon schaven. Dan kon men de beitel wel in juiste vorm slijpen, zo-
dat men een uislag kijgf hot, of schuin oplopend" zoals men dat verkiest, maar als men
tamelijk diep zou gaan, zoals wij dat dederl dan geloof ik niet, dat zulks met zo'n brede

beitel lukken zou. Dan zou men enige malen erdoor moeten en de beitel steeds dieper
stellen.
De bilmachine had al tamelijk wat slijtage en zodoende liep de beitel, omdat de slede

langs zijn geleiders speling had, niet zuiver langs de kerf. Erg was dat niet, want als men
de machine goed kan bedienen, rekent men daar ies op onder het uitschaven, door de

slede, waarop de beitel zit, een beede bij te stellen.
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De bilmachine heeg een zeer gebrekkige behandeling. Als de steen open lag, was er
haast, om weer gauw aan het malen te komen en zo gauw was de machine weer van de
steen, of men bekommerde zich er niet meer om.
Gelegenheid om de machine na te zieÍL was er op die manier niet, en ik denk, dat het in
vele bedrijven net zo gegaan zalàjn. Onze machine was echter nog wel zó dat er behoor-
lijk werk mee werd verricht.

Veel belang heeft de bilmachine nu voor onze leerlingen niet meer; het is god dat zij
weten dat er zulk een machine is gewees! maar voor onze tegenwoordige (kunst)stenen
hebben de bilmachines in deze vorÍn gern betekenis. De kunststenen zijn te hard, om op
deze manier met een beitel, het bodemsel uit te schaven.

(Bijgaand artilel mochtenwe yan de redaktie van het vakblad "de Molenaar" oprumen,
w(urvoor onze harteliilce dank. We atÍenderen onze lezers rnct technische belangstelling
erop dat dit blad onlangs is gestart ïEt een welelijlce, technische korerunolenreeks.
Wanneer U besluit een abonncrnznl te willen netnen, dan zijn de reeds verschencn num-
ruers ng beschikbaar zolang de voorraad streld.Voor inlichtingen kunt I) contact opne-
men mct de redaktie te Dalfsen, Raadhuisstraat 2 (tel.: 05293-1122). Van haile aanbe-
volen!)

Redaktie "De Utskoat".

,,
l1
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Op dinsdag 5 november werden de in slechte staat verkerende roeden van de Grevensmo-
len met een grote kraan uitgenomen.
Voor dat de nieuwe roeden gestoken

stelwerkzaamheden worden verricht,
(wetterlisten) enz.
(Zie voor nÍs. en afmetingen van de
J. Brunsmann).

ktrnnen worden moeten er aan de kap diverse her-
o.a. nieuwe windpeluw - lassen aan de voeghouten

roeden het verhaal over de molen van Hollum van

weinig badgasten die de vorige week langs de Hollumer Badweg even naar de zwart-
houten dorpsmolen keken, zullen bevroed hebben, dat de ene roede die zoevend in het
rond ging, bezig was aan de laatste dagen van zijn tachtigiarig bestaan. Het leek zo lande-
lijk en karakteristiek, die nijvere molen met de kop naar het waaie,nde Noordwesten en er
was zelfs een amateur-cineast die eeÍr paar meteÍ celluloid aan waagde. Maar toch maalde
Barend de Boer het laaste meel van het dorp en met een bloedend hart. Nu ja, za znihtj
het natuurlijk niet. De Boer drukte zich wat eenvoudiger uit: 't Begroat me wel, dat de
moalen weggaaq maar het kwam toch op het zelfde neer.
En dat hij het meende, laat zich begrjpen als men weet, dat zijn over-groowader de mo-
len in de veertiger jaren van de vorige eeuw heeft gesticht.
De Boer meent, dat het precies in l84O wÍrs, maar de archieven vertellen het een klein
beetje aÍrders.

De roewiggen zijn los geslagen door
Jan Rodenhuis op de asl<op en het
wachten is rut op het takclblok.

De oude buitewoe, van bijna 120 jaar oud is
gestreken en twergelegd in dc polderdijkbrm.
Foto: P. Tinvnenruuts.
Na buítenÍoe kornt de binnenroe ook, ttut een

lengte va,n zo'n 22 50 m en ook eens ganaab
door "Gebr.'s B. Pot, Elslwut bij Kinderdijk" .

De oude lorerunolen
In zijn nadagen, een
voor 1947.

"De Verwacltting" te Hollum .

opnntc verm.oedelijk uit de 2e helft der jaren '30, in ieder geval

I MOLEN TE VEGELINSOORD IN HERSTE- Hollumer molen maalde voor
Die van Nes krijgt de staart

laatst
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Zijbaichtsn, dat Ameland tot in de vorige eeuw gee,n andere molens kende, dan een te
Ballum en eentje te Nes.
Houwink weet in zijn werk over de staatktmdige en rechtsgeschiedenis van Ameland mee
te delen, dat beide geoctrooieerd waren en dat het oudste octrooi uit 1596 dateerde en
verleend werd aan Pieter Everts, eigenaar van de molen te Ballum. We zouden dit verder
kunnen laten rusten, waÍe het niet, dat de oprichting van de tegenwoordige Hollumer mo-
len ten nauwste verband hield met het in het ongerede raken van de Ballumer collega-
met-octrooi.
De stukken op het Provinciehuis tonen am, hoe belanghebbenden bij de molen in Ballum
met een dispositie van de Prins van Oranje in de hand trachtten de bouw van een concur-
rent in Hollum te beletten. h 1840 wendden zich n.l. tot de Gouvemeur der provincie
Friesland: Jacob Comelis Molenaar, landbouwer; Douwe Cornelis Molenaar, korenmole-
naar; Foppe Comelis Molenaar, landbouwer en Aaltje Comelis Molenaar, huiswouw van
Arjen Arjens Nobel, landbouwer, die de copie overlegden van een dispositie, gedagte-
kend's Gravenhage 10 Mei L777,vur den Onafhankelijke Heer van de toenmalige vrije
en souvereine Erfheerlijkheid Ameland, V/illem, Prince van Orange en Nassau etc. etc.
erc., volgens welke aan de nagelaten kinderen van wijlen Yelsje Wouters, weduwe van
Foppe Andries, destijds te Bure,n woonachtig, eigenaren van de windmolen te Ballum "op
prolongatie en vemieuwing is vergund en geotroijeerd om alleen te mogen malen hetgeen
wegens de Dorpen Hollum en Ballum op voorgeschreve,n molen te malen zal worden ge-
bragt, onder speciaal verbod aan een iegelijk der Ingezetenen van Ameland eenigerlei
graanmoleru, windmolens, gortmolens, rogmolens, pelmolens klein of
groot te mogen bouwen of te hebben, onder verbeurte der te bouwen
molens eÍlz. en zulks alles zoo lang hunne kinderen en kindskinderen
in leven zijn".
Deze prolongatie betreft een octrooi dat op 6 Mei 1724 aan de ouders
van de supplianten uit L777 verleend was. De familie Molenaar voer-
de haar request tevens aÍIn, "dat hun molen noodwendig moet blijven
bestaan, als zijnde een bekende baken voor de Noordzee-vaaÍders".
Veel indruk heeft dit argument blijkbaar niet gemaakt en ook het bezit
van het octrooi bleek geen sterke toef meer, toen in Leeuwarden aan

het licht kwam dat de recognitie van f 30,-- welke sinds 1777 jaarlijks
aan de rentmeester op Ameland moest worden voldaan, sedert een
reeks van jaren niet voldaan was en zelfs niet eens voorkwam op het
register van de domeiniale inkomsten van het agentschap I-eeuwar-
den.

Toen tenslotte op 5 Febr. 1840 bakkers en ingezetenen van Hollum
getuigden, dat de Balluner molen "door ouderdom in een zodanige
wankelbare staat is, dat.. die Molen geheel over een zyde hangt en by
harde Wind zelfs gevaar loopt van omte waijen" en de volgende dag
ook de eilander grietman uiting gaf aan zilnvrees, dat de molen, "oud
en bouwvallig zijnde", de een of andere d"g zou instorten, wffi er
niets meer, dat de Ballumer standermolen kon redden. W. H. de Boer
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van Hollum, zelf molenar, kocht hem het volgende jaar en in 1842 vermeldt het kadaster
ter plaatse van de "koornmolen van Douwe Kornelis Molenaar" slechts eel "erf'. Dit erf
staat nog als het "Möllens hiem" bekend en ligt westelijk ven Ballum, ten Zuiden van de
tegenwoordige en ten Noorden van de oude weg naar Hollum.
In dauelfde jaalr 1842 wordt het bouwland van Gerben Jans de Ruiter te Hollum sectie B
nr. 2031 vernummerd tot 5332, met de omschrijving: Rogpelmolen en erf. En dat is dan
de Hollurner molen van de familie De Boer, die hem vier geslachten lang in eigendom
heeft gehad.

Het schijnt, dat de overgrootvader van Barend de Boer destijds samen met de landbouwer
J. D. visser het bedrijf opzette, walt het was deze J. D. visser, die zich tot Ged. staten
om een vergrmning wendde. ook de familie-overlevering gewaagt van een firmanschap
tussen w. H. de Boer en genoemd€ visser. Later in 1M9, zien we J. D. en J. visser als
eigenaars van een mosterdmolen te Hollum, welk molentje gestaan moet hebben op het
dak van een schuur ter plaatse van de tegenwoordige slagenj van Dokter. kr ls52 laijgt
J. D. visser vergunning om zijn be&ijf in een koren- en pelmolen om te zetten en deze
heeft toen zrjn oud-medefirmant een aantal jaren concurrentie aangedaan, tot Dirk de
Boer, de grootvader van Barend" de molen in 1862 ovemam van de toenmalige eigenaar
One Jans de Boer. De molen" die volgens de advertentie "welbeklant" wrrg en een vlucht
had van 15 el, werd daarop gesloopt en sedert dien had de molen van de fam. De Boer het
rijk of liever de wind alleen.

IVaarom de Hollumer molen geslmpt wordt
Er moeten wel grondige redenen zijn waarom De verwachting, zoals de molen van
Barend de Boer heet (hij weet dat trouwens zelfs maar nauwelijks meer!) gesloopt wordt.
Het is de oude kwaal: ouderdomsgeb'reken. Sedert 1925 maalt deze half met riet, half met
hout gedekte stellingmolen, die een hoogte heeft van 45 voet, met slechts één (houten)
roede lang 60 voet en 80jaar oud. Een nveede roede kwam te duur en ook het opknappen
van de langzamerhand in verval geraakte molen zou heel wat moeten kosten.
De tegenwoordige eigenaar had de hoop door de grote drukte die zijn bedrijf in de oor-
logsjaren beleefde, een centje te kurmen spaxen voor een grondige restauratie in wedes-
tijd, maar de fiscus heeft aan deze toekomstdromen een einde gemaakt en De Boer voelt
er niet veel voor zich opnieuw in de schulden te steken nadat er een eeuw lang al een zil-
veren kap op De verwachting heeft gerust. De autoriteiten hebben dan ook toestemming
gegeven voor de sloping en wat er nog gaaf aan de molen is zal opnieuw worden ge-
bruikt. zo gaat de staaÍ naaÍ de molen te Nes, die ook al op één roede draait. Dan de
Hollumer roede er maar bij, zou men zeggen. J4 maar die past niet, helaas. laten we ho-
pen, dat er spoedig een nieuwe tweede roede in de Nesser molen komt. Nu Ameland nog
maar één molen overhoudt, moet die ook compleet zijn! Komt het eerlang tot een klin-
kende restauratie van molenaar P. J. Boelens' trouwe vriend dan zullen we ook van de
molen op "Mölle,ns drin" wel eens het doopceel lichten, want hij heet niet zonder reden:
De Phoenix, d.i. de uit zijn as herrezene. Maar dat is een ander verhaal!

AIs deze regels in de l«ant komen is Barend de Boer waarschijnlijk al bezig eigenha,..lig
het werk van een Harlinger molenmaker en het bezit van vier geslachten te amouveren.
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Hij wodt molenaar-àf, wil ook niets te maken heben met e€Ír machinsle maalderij, mar
gaat zich verder oeleggen op zijn boerderijtje dat vlak bij de molen staat eÍr warvan de

schuur best oeír paa zwre stijlen van De Yerwrchting kan gekuiken. Maar het Hollu-
mer dorpsbeeld zal een karakteristieke nooit missen....

Vy'e gaan deze keer eens de vaste wal van Friesland verlaten. Toch blijven we eerst han-

gen. Wat is het geval. Ik kreeg een b,riefje met folo's oegestuurd van de heer H. van de

Goot, van "Aldheidskeamer Mr. Andraé" van Kollum. Deze foto's ziuen in het achief
van het genoernde museum. Het geeft en beeld van de oliemolen "de Pauw" van voor de

b,rand (naar ansichtkaart, verzondeÍr op 2l-12-lffJ2). Daaruit blifit, dat de molen reeds

vooÍ ca. 19fi) onttakeld is i.p.v. ca. 1903. Teve,lrs twee kiekjes kort na de b,rard van 1919.

Wat er overbleef ru de fanle brand. Met lir*s vermoedclijk em paar personeelsledcn,

vande stoonolbfabri*.
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Het v.rn. fabriekstenein mct vele vaten rp de wallcant opgeslagen. Nog gevuld met olie?De ontwielOe oliemolen "De Pan§!", toen hij stoombaclt gebruilAe.
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Maar nu naar het waddeneiland Ameland. Ameland is in 1801 ingedeeld bij de provincie
Friesland. Voorheen was dat bij Noord-Holland. Het eiland is eigendom geweest van o.a
de Oranjes. Ameland heeft diverse molens gehad; zoals algemeen bekend is, heeft het

dorp Nes al jaar en dag een korenmolen. De huidige molen is van 1880.

Tot 1949 had het dorp Hollum een stellingkorenmolen. Deze was gebouwd door de Har-
linger molenmaker Van der Meer. Yan deze molen is nog een doorsneetekening beward
gebleven, die thans in bezit is van molenmaker en vrijwillig molenaar Durk Posturnus jr.
De korenmolen "de Verwachting" werd in 1840 gebouwd en ruim 100 jaar later, in 1949,

weer gesloopt. Maar in l99l-'92 wordt er wederom een "nieuwe" oude molen herbouwd

op de ter plaatse gedeeltelijk bewaard gebleven stieperl door bouwbedrijf Hiemsua (afd"

molenbouw) uit Tzummarum, (v.h. molenmakenbedrijf Westra uit Franeker).
Het bovenbouw-achtkant van de nieuwe "de Yerwachting" is afkomstig uit Brucht (gem.

Hardenberg, Ov.), waar het een z.g. belt- of bergmolen was. In de jaren zeventig is het
overgebleven achtkant (kap en wieken waren reeds verwijderd) gesloopt en opgeslagen

en nog later overgebracht naar Ameland. Het achtkant werd eigendom van de vereniging

"Vrienden van de Hollumer molen "de Verwachting" te Hollum".

Als alles naar wens gaat, heeft Ameland rond de jaarwisseling weer een 2e molen erbij!
Dit, dankzij inzet van veel mensen!

Wilt u deze actieve molenvereniging steuneÍL dat kan dit door donateur te worden
à Í 15,- (minimum) of lid te worden à f 25,-- (minimum) per jaar. Het rekeningnummer
is 30.20.55.517 van de Rabobank Ameland. (Girom. van de bank is 930365). Ook kleine
en grote giften zijn welkom.

Helans door tijdgebrek kan ik u niet nog meer gegevens verstrekken van de molen toen

deze nog korenmolen was in Brucht; dan zou ik meer spe:urwerk moeten verichten.

Bronnenmateriaal en dank aan:

-- de heer D. de Boer, Hollum, van vereniging "Vrienden van de Hollumer molen "de

Verwachting " te Hollum;
-- Durk Postumus jr,, Huins;
-- knipselartikel van Leeuwarder Courant, juli 1949;

-- reprofoto naar ansichtkaart uit eigen verzameling (uit coll. H, J. Ootes, Noordbeem-
ster, N.H.);

-- encyclopedie van Friesland (A'dam 1958; herdruk LUen 1972);

-- de heer H. van de Goot van "St. Aldheidskeamer, Mr. Andraé, Kollum.

Heerenveen, november 199 1. Popke Timmernans.
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Hieroder volgt het tweede en laatste deel wer de technische beschrijving van de

Hfuaerpoldermole aan dc hard van een oud bestek waarvut we het origiruel t@g steeds

niet lebben htrmen achterhalen.

It àlde folk, LXXII
De HÉnser poldermoune II

AÍt. m It meltsJen fan 'e rëdden en lt oare binnenwurk
It asrëd moat oÍrÍ syn diameter 2 jelne en 72 streep great wèze, de ploechstikken 20 x 49
t0me fan bèst iper,, de karbiels 12 x 17 t0me fan itselde ipen. It rèd to meisjen mei foar-
en efterearmen, de foarearmen fan 20 x 25 tfime bèst grenen, de efterearmen fan 15 x 17

t0me bèst iken en de lësten net langer as tusken de bileggers. De earmen moatte 18 streep

yn it rëd keept en mei acht bouten fan 2 ll2 time mei splis en wei fëstmakke wurde. De
foarbileggers fan 7 x 35 en de efterbileggers fan 5 x 35 t0me bëst ipen.
Yn it asrèd to meitsjen 55 kammen fan bèst jittikhout, de kamskoppen 13 ttme en de stek

12 l/2 tirme lang.
It bonl<chëd to mei§en fan 12 x 12 t0ms ipen mei pingatten wol en suver yninoar to bi-
wwkje4 de earmen fan 12 x 15 t0ms bëst iken, 18 stree,p ynkeept en mei flruwer 2 tfims
bouten mei splis en wei fèstmakke. Om it bonkelrèd wurde twa swiere izeren hoepen

makke en yn itselde rèd 28 kammen fan bèst jittikhout. Dizze moatte L/9 part fan 'e stek

swierder wèze as dy fan it asrèd.

It standerrëd to nlcitsjen ek fan bèst rpe& de ploechstik*en 17 x 59, de bileggers 7 x 24

en de earmen 17 x 2O t0me swier en fan bëst iken, mei 2 lD tims bouten fèst makke
liken as foarneamd. Yn dit rèd to meisjen 45 kammen fan jittikhout, de koppen like lang
as dy fan'e oare rèdden.
h slaoefrëd ek fan ipen, de ploechstikken 17 x 54, de bileggers 7 x34, en de earmen 17

x 20 t0me swier en mei bouten fèstmakke. Yn dit rèd to meisjen 4l kammen fan itselde
jittikÍrout en liken as de oaren.

De ruten yn dizze rèdden moatte sa great wëze, dat der romte oerbliuwt foar de kylstik-
ken, dy't mei de bisetters fan swiere grenen steklatten fèstset wurde moatte.
De lcening of stander to meitsjen fan 40 x 40 t0me bèst grenen. Hjiryn komme twa kroa-
nen of ritstekkers fan om en by 9 palm lang, elts mei twa 3 t0ms izeren bouten troch de

kening hinne mei splisbtgels fèstmakke.
De boppekroan mei in pokhouten klampe, heal yn'e sprÍt en heal yn it slothout, troch de

sprót hirme, mei splis en wei Ëstmakke. It slothout to meitsjen fan 15 x 24 t0me bèst

iken.
De 0nderste kroan kómt yn in posje op'e dousbalite to stean, it posje mei b0gel en

twa swiere bouten dërop fèst makke.
De dounsbalke to meitsjen fat37 x 42 t0ms bëst Swolks iken. Dizze wurdt mei in keep
of tosk yn it muorplaet keept. De muorplaten, to meitsjen fan 12 x 34 t0ms bèst iken,
wwde yn blokken fan 7 x 10 t0me op 'e rollaech fan 'e ítstoat bimitsele en f,èsnnakke.
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De mrrcrplaten moatte sa lang wëze, dat de einen op it ebdoarkezyn flest makke wurde

kinne.
It ebdoarskezyn to me§en fan 15 x 17 t0ms bëst ike,n en mei in puntdrompel, dy't safol-

le swierder is, dat deselde mei in punt yn it midden nei b0ten ta 12 ttme Ítstekt. It kezyn

mei de nedige pirmen en gatten wol fan pas to me§en.
Yn it kezyn twa ebdoarren fan bëst d0bbel 3-t0ms grenen, op to hingjen mei swierre

heakken en bannen.

De doarren moatte bihoarlik wetterdicht slute,

De halsball<c fan 'e skroef to meisjen fan bèst 34 t0ms kant iken, yn dizze de mantsjes

mei pinnen en gatten to bisluten, de mantsjes fan 17 x 20 tOme bèst iken en it karbiel fan

17 x 12 r0me iken.
De boppedrompel far. 12 x 20 t0me bèst iken en fierders mei steun en kearskoarre öf to
meisjen.
Yn 'e morme moat iz Flaemsl<e fang makke wurde fan bëst abeelje hout, swier 15 x 32

tOme, deselde yn 5 stikken en eltse gearfetting mei twa izeren soalen fan 6 palmen lang
yn de fangstikken yn to linen en elts ein mei in izeren bout fan 2 U2 time mei splis en

wei fèst to meisjen troch de fang hinne. Om de fang hirme in swier izeren leaf en de fang

mei in koarte sabel mei swiere bout oan de wetterlist fèst to meitsjen en mei in lange

sabel en bout oan de fangbalke, dyt op syn minst 20 x 25 t0me swier wèze moa! de

hingsels 15 x 17 t0me. Fierders mei frijsetters, klos, fangstok, izerwurk en fangtou öf to
meisjen lyk as't heaÍ.
Dan moat der in pal fan 3 of 4 kammen makke wurde foar it tobek rinnen.

Art.N.
It meitsjen fan 'e skroef, balke en alles hwat dèrta- en btJheart.
Ta de slooelbat to me§en 7 bynten fan bèst Swolsk iken, hwerby 6 bynten fan 15 x 20

tÍrme en it pinbalkbynt fan 25 t0me kan! mei in rjocht opsteande pinbalke, hweryn it
potsje yn to litten foar de sl«oef; de bochstikken net lichteÍ as 12 t0me en breed nei

foreaske en mei twa t0ms bannen yn 'e bynstikken fëst spikere. De bakskoaijingen en

skroaten fan bëst 6 r0ms grenen en mei lytse kopspikers fèst makke. Efter elts bynt wurde

twa swiere iken paellen yn 'e groun heid, ta sterm fan'e skroefbak.

De skroefsdiameter wurdt 1 jelne 7 palm en 1 tÍrme, de skroef yn'e skeppen lang 4 jelne

740 streep, de sl«oefbalke boppe 74 ttrme en frnder 38 t0me en fan bèst iken.

De ynstekker of l«oan tnder yn 'e skroefbalke is 9 palmen lang mei in swiere izeren plaet

foar it ein yn'e sl«oefbalke ynlitten en mei in ring omsletten.
De sl«oef to meitsje mei trije slangen, de skeppen fan 6 t0ms b,èst grenen en mei 3 spi-

kers yn de skroefbalke fèst makke.
Efter de skepen 3 izeren hoekskeppen en mei swiere izeren leaven fan I jelne 2 palm
lang by de skeppen làns Ëstmakke.
De fordieling fan'e skepen wurdt steld op 58 t0me, de skeppen dëryn meirekkene.

It lid op'e sl«oefbak to meitsjen fan3 U2 t0ms grenen delen en mei in los lid, om by de

skroef to kommen en to'n lësten op it ein fan 'e skroefbak in stekje foar de feilichheit.
Art. V hannelt oe[ it muorwurk, aÍ. VI oer de fleugels oan weaÍskanten fan'e skroefbak,

art. Vtr oer de trije solders en art. VItr oer it tek.

2t

De oannimmer sil it hiele achtkant bitekje moatte mei bëst, fyn reid, tnder 25 en boppe
20 t0me tsjtk; en de kap lyk sa- De seamen to naeijen mei bèst, swier tartou, de stekken
net greater as ien palm, sa stiif as't mar kin.
Alles sil s0nder hulten en bulten en flak opdreaun wurde moatte, de hoeken puntich en
suver rjocht. De tekplanken en reidbuorden fan 5 t0ms grexren en mei greate koprongen
fëst to meisjen.
Yn art. IX, de algemiene bitingsten, lëze wy eat oer fervjen en tarjen en ek oer it peil.
It heechste winterwetter moat net heger as 2 U2 palm foar it ebduorskezyn komme to
stean. De opmealling is I jelne 8 palrn.
Art. X. De moune moat in flugge en steatige gong hawwe, s0nder stjitten.
op 16 Augustus 1829 moat de moune klear wèze om to meallen en opl6 oktober 1829
moat er hielendal dutsen en öfferve wèze.

Niie moune foldocht tige
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De lvite Írn de Hrtnser polder

De opbou fan 'e moune waerd op I Maeije 1829 gwrd oan L. J. fan der Meulen, mr. tim-
merman en mounemakker op it Fliet to Ljouwert en op 27 oktober 1829 steane yn 'e pol-
der fiif wettermountsjes to keap, dy't likemöch de helte lytser birme as de nije moune.
Men hat it lykwols net op'e nije moune en de nije polder stean. It is it mearneamde forset
tsjin alles hwat nij is, dat ek hjir wer parten spilet.
Op 14 Novimber L829 dogge de kommittearden dèrom to witten, dat de nije mo,ne yn
alle opsichten tíge foldocht.
De motme is sierlik en sterk fan bou en smyt genöch wetter Ét om syn krite droech to
hàlden. De bouwer kriget in plÍrmke op'e hoed en wurdt tige oanrikkemedearre:

"Dit ta skamte fan safolle lju, dy't it bistek as tnótfierber ítkriten hawwe!"
Dat is it slot fan'e adfortinsje, dyt tndertekene wurdt fan: T. P. de Vries, J. J. Harmema,
H. W. Fewerda, H. YV. Schuurmans, J. H. Koning en P. H. Hiemsra.

It hat alle kàns, dat dizze moune bihàlde bliuw! nou't Dep. steaten mei syn fuoÍbisrean
hoedzje, al kriget er miskien stipe fan in moror, om syn krite fan om en by 1250 p.m.
&oech to hàlden.

T.

Yn dit bistek is neat forgetten. Hji,
binne faktermen br0kt, dy't men yn
giin wurdboek fine kin en men leart
der Ét, dat mounemeitsjen in apart
fak wie en in apaÍte kunst. Sa wier
en is it feitlik ek mei it meallen. Hoe
folle en hokfor mouners soene efter
dizze moune stien hawwe to digerjen
nei de mounen boppe de wyn of op
bed lein hawwe to harkjen nei it bea-
ren fan 'e stoarm? As sa'n moune ris
prate koe, dochs wy dogge net oan
romantyk en dus:



Bij de nieuwbouw van de mo-
len in de jaren 1978-'79 is

deze voorzien van een neuten-

kruiwerk.
Deze neuten waren voorzien
van een geheel ronde boven-
kant (zie fig. 1) en met blik
beslagen.

Deze konstruktie heeft het na-
deel dat de neuten maar op

een heel smal deel dragen met
het gevolg dat het smeermid-
del er tussenuit werd geperst.

Dit had tot gevolg dat elke
morgen, r& hooguit een stil-
stand van ongeveer 18 uur de

molen in de nesten zat.
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Piq. t

berí<.n,

Frg.3

Om een b'reder draagvlak te krijgen is in eerste instantie het blik van de neuten verwij-
derd om door slijtage een breder draagvlak te kijgen.
Dit gaf na ongeveer 3 jaar niet het gewenste resultaat, zodat op een andere manier naar

een breder draagvlak gezocht moest worden.

De simpelste oplossing was geweest: schaaf 2 cm van de bovenkant van de neuten af (zie

fig. 2). Dit had als bezwaar dat de kap dan ook 2 cm zalÍe; dit kon niet want het gevlucht

liep nu al op een aantal plaatsen tegen de balie.
Na wat heen en weer gepraat zijn met behulp van onder andere molen "de Jager"

(levering hout); jachtwerf A. de Jong (schaafwerk); de Vrijloop te Joure (freeswerk);

24 nieuwe neuten gemaakt uit eikenhout met een glijvlak van beukenhout (zie fig. 3).

Na op een zaterdagmorgen eerst de onderlinge hoogte van de oude neuten met een

flesjeswaterpas te hebben opgemeteÍL en dan tot ontdekking komen dat er ongeveer 2 cm

hoogteverschil in het boventafelement zit, de nieuwe neuten pas gemaakt aan dit verschil.

Een week later de nieuwe neuten geplaatst door de oude, op de plaats waar deze het het

lichtst belast waren, een voor een te vervangen en na 3 smks de kap te kruien.

Dit gaf wel enige verbetering maar het was niet genoeg.

Na lang beraad werd besloten de kruiring aan de onderkant van een stalen plaat te voor-

zien.
Deze ring die een diameter van 480 cm. heeft, 28 cm. b,reed is en een dikte van 10 mm.

heeft is samengesteld uit 8 segmenten die geheel vlak door een vakman voor 4 pakjes

shag in elkaar is gelast.

Daama is hij weer in 4 snrkken geslepen want anders kon hij niet naaÍ boven. (zie fig. 4).
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Het geheel is in ee,n zaterdagmoÍg€n geplaatst.

Dit betekende dat de kap omhoog moest; dit is gedaan door eerst de kap aan de voorkant
op te tillen en de ring tussen kruiring en neuten te schuiven en daama achter.

Dit is een hele verbetering geworden.

F. Felkers.

Warmeer men in de twintiger jaren door de galmgaten van de St. Pietertoren keek dan

kon men op een winderige herfstdag een dertigtal molens en molentjes zien draaien. Van
dit alles is niet veel meer dan de Borgmolen, 't Koopmansmolende en de Haensmole

over.

Het laatste molentje is dringend aan restauratie toe. Een der laatste molens die van het
toneel verdween was de Minnefinne-molen die het gemeentebestuur voor een appel en

een ei heeft verkocht, en wat stond het daar mooi oan de igge fan'e mar.

Grou kende vroeger ook vier prachtige industriemoiens, eens de trots van het dorp. Twee
houtzagers, een oliemolen en een roggemolen. Over deze laatste zullen we het eerst heb-

ben. De roggemolen stond midden in het dorp op het Grien (het Groen). Vroeger bleekten
de Grouster vrouwen hier hun linnen. De gegevens beginnen met hetjaartal 1752 toen de

molen nog een zogenaamde slanderdmolen was. Op oude prenten van Grou is dat duide-
Iijk te zien.
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Eigenaar was toen een zekere Sjoerd Tabes, die de molen liet verhogen vanwege de hoge
gebouwen rondom de molen. Tevens werd toen de molen ingericht als rog-weit en pel-
molen. In die molen, die achtkant gebouwd wÍls, waren een tiental stenen geplaatst, die
op de verbouw betreHring hadden. Hier volgt een vijftal.

van mii om enig eer, maar ikwensch en ikweruch dat God zijn zegen geelt
aan dit gebouw de zegen van de Heer. die 't alles in zijn lnnden heeft.

le steen links van de ingang.

30 Juni 1752 heeft Ruurd Rirues
hier de eerste steen geleid,
de steen is niet geleid

3e steen boven de ingang.
al is de steen gebakt en dc lulk gelnkt
en tot dit gebouw bereid so heeft
I urj en H aij e s T inuncrman
den eersten steen geleid 1752.

2e steen rechts van de ingang.

30 luni 1752 Klaas Rirues
ik heb hier de eerste steen geleid
doch enl<cl uit eenvoudigheid

Aan de noordkant een steen met het
volgende;
Tot lof van Grou ten dienst van 't

land, leb ik hier de eerste steen
geplant enwens daaraan des Heeren
zegen, daar 't alles ook is aangelegen
1752 d. 30 J*ry IJpe Gerrits.

Noordoorst kon men lezen
Den l8 September 1750
ben ik tot Grow geboren
mijnvader liet hier maalen
het eerste lopen koren
Den 30 sten Junij '52 rwt

heb'k hier
de eerste steen geset

Tettie I. Halbertsrna.

Maar genoeg over deze stenen (zie de Frisia van Dond. 25 Nov. 1965) Sjoerd Tabes
scheen zelf geen verstand van het molenaarsvak te hebben en hing dus van zijn knecht af.
Na verloop van een vijftal jaren werd de molen door hem verkocht ín 1757 voor de som
van / 4.000,-- en werd overgedaan aan Bouwe Johannes.
De nieuwe eigenaar had twee b,roers en doopte de molen "De drie gebroeders".
Na het overlijden van deze eigenaar werd zijn zoon Johannes B. v.d. Meulen eigenaar en
deze verkocht hem weer aan J. W. Gorter voor f 7.500,--.
In 1852 werd de molen publiek verkocht aan een zekere W. T. Römer en deze verkocht
hem aan de laatste eigenaar Wijbe Pieters v.d. lrest te Kootstertille voor 't bedrag van

.f 4.000,--. En tijdens het bezit van deze eigenaar heeft de molen verschillende keren in
b,rand gestaan. Maar daar een volgende keer over.
Informatie uit: Halbertsma Nijs, Sept. 1945, "De Frisia" 25 nov. 1965.

S. Andringa, HEERENVEEN.
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7a af en toe lrom je in de tplenliteratuur interessante zal<cn tegen die ook rag een bin-
ding met Friesland hcbben. Tn stond er onlangs in het vakblad "De Molenaar" em arti-
lrcl wer de rnolen in Almelo waarin de schrijver, de molendeshtndige lolwn s. Bakker
uit Moerkappele wees op de Makkumer herl<omst van deze molen. Var "De Utskoat"
vroegen we hern om een nadere toelichting die we hier laten volgen met de hartelijke
dank aan de schrijver voor zijn vlotte reaktie.

Mijn oorspronkelijke b,ron voor de Makkumer herkomst van de molen in Almelo is een
artikel in het "Dagblad van het oosten" van 21 september 1940 over de molen in Almelo.
Ik heb dit artikel zelf nie! maar daar is het volgende citaat uit afkomstig, dat ik aanuof in
het Jaarboek Twenthe van1973.

"Een geluk mag echter worden genoemd, dat men op stevige muren een nieuwe molen
bouwde; de geheele romp liet men uit Makkum (Friesland) komen en binnen afzienbare
tijd kon men in Almelo weer de wieken zien draaien, net als vroeger. Een geheel nieuwe
binnenwerk werd aangebracht, alleen het riet, dat de oude molen had, zit er niet meer op
denromp."

uit dit stukje blijkt niet, dat de molen uit Makkum de papiermolen is. Maar dar kan niet
missen:
- Het sloopjaar te Makkum en het bouwjaar in Almelo corresponderen.
- De molen is qua bouw duidelijk een industriemolen en beslist geen Friese poldermolen.

Orndat er in 19ll een nieuw binnenwerk gemaakt is, betekent dit, dat de molen voor
1911 geen korenmolen is geweest, maar een industriemolen van een andere soort, zoals
papiermolen.

- De molens in Makkum en Almelo zijn qua vorm identiek. Een heel frappant detail is de
vorrn van de kap met een zeer kort achterschild-

Op grond van het bovenstaande trok in de conclusie, dat de molen in Almelo niet anders
is dan de gewezen papiermolen "Het springend Hart".
De voorganger van de molen in Almelo, gebouwd in 1869/1870 brandde op 2 september
1910 af, doordat bij het openleggeÍl van de steen een kuipstuk of het kaar op een bran-
dende penoleumlamp viel. Deze brak natuurlijk en de brandende olie liep overal heen.

Naschrift van de redaldie:
Er ziin beslist meer inÍeressante Friese molens die elders in Nederland rwg voortleven,
zonder dat we dat hier in Friesland weten. b lazen we onlangs nog in "De Zelfzwich-
ter" van de Groninger Molerwrienden dat in 1831 een korentttolen uit stavoren werd
wergeplaatst naar oude Pelela en die molen is nu nog als romp aarwezig! wetticht dat
de sclvijver van dat artilccl, d.e vrijwillige nulenaar van "De Windlust" te Noordwolde,
dc heer H. A. Hachmer, zijn bevindingen ookvoor ons blad op schriftwil stellen.
Wij zien zo'n realctie nat veel belangstelling tegernoet.
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De "Stichting Molens in Menaldumadeel" vierde in de maand oktober een verlaat 15 jarig

bestaan. Officieel bestond de stichting op 9 oktober 1990 al 15 jau, maar om organisa-

torische omstandigheden was het aantrekkelijker het een jaar uit te stellen. Immers, dan

kon de viering gecombineerd worden met de officiële heringebruikname van de beide

muontsen onder Dronrijp, te weten die te Hatsum en Kingmatille.
Op 5 oktober hield de stichting open huis voor genodigden en andere belangstellenden. In
een schuur was een diapresentatie, de molen Hatsum draaide, bij Kingmatille was in een

grote teÍrt een foto-expositie terwijl daar de laatste hand werd gelegd aan het eigenhandig

restaureÍen van de molen.

Molen Kingmatille tijdens opendag 5-10-'91.
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Zoals bekend hebben de vrijwillige molenaars Bouma, Hoftamp, De Jong, Van der Meer
en Van der Velden vele honderden uren besteed aan het opknrypen van deze beide mo-
lens die in feite wral*en wren. Hier past een woord van grote waardering en het is dan
ook geheel terecht dat er voor de officiele opening op 23 oktoberj.l. koninklijke belang-
stelling was. Oorspronkelijk zou prins Claus als beschermheer van De Hollandsche
Molen de beide molens weer in gebruik stellen, maar zijn ziekte deed dit plan in het
water vallen. Voor Zijne Koninklijke Hoogheid in de plaas nad Mr. Pieter van Yollen-
hoven die zich uitstekend van zijn taak kweet. Hij kwam per helikopter, ontving het eer-
ste exemplaar van het gedenkboekje van de stichting (waaover elders meer), hij sprak
lovende woorden over het tot stand geb'rachte particuliere initiatief, hij lichtte de vang
van molen Hatsum en Kingmatille, liet zich uitnemend voorlichten over de bouw van de
molen waarna in het paling- en vischrestawant 'Op Hatsum' even werd nagepraat onder
het genot van een Friese Berenburg. Met een mand vol Friese heerlijkheden werd rond de
klok van vier uur afscheid genomen waarna het hoge bezoek per wentelwiek weer ver-
trok.

Feest ytas het op Hatsum, ondanks de. aanwezigheid van politie, ziel<cnauto, brandweer
en een helilcopter.

De daarop volgende receptie stond in het teken van lovende toespraken, waarbij ook de
nodige humor niet ontbrak. Er werden kado's gegeven en ontvangen. Zij díe alle eer toe-
kwamen, de vrijwilligers met hrm echtgenoten werden voor het voetlicht gehaald. Vol
trots onwingen zij uit handen van voorzitter Kees Hellinga een barometer in de vorm van
de buis van Torricelli, een fraai ingelijste foto van de molen die zij gerestaureerd hadden,
terwijk de dames royaal in de bloemen werden gezet.

Ook de voorzitter werd, zeer terecht, geilerd voor het vele en goede werk dat hij verrichte
i.v.m. het totstmdkomen van deze mijlpaal. Hij was de spil, gedreven en ambitieus, waar
alles om draaide, terwijl zijn vrouw Marie met een hartverwarmende berokkenheid de
jaarlijkse Snertdag verzorgde, een soort feestdag die de onderlinge band verstevigde.

WAARDIG HOOGTEPUNT VOOR ST. MOLENS IN
MENALDUMADEEL

MT. PIETER VAN VOLLENHOVEN LICHTTE DE VANG
VAN TWEE MUONTSEN

Molen "Hatsum" 22 -9-'9 I .
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De burgenuest* spreeld. Aan tafel rw. Pieter vanVollenhoven, voorz. Kees Hellkga en

C. d. K. HantVliegel.

7Al ik helpen of rtiet", lijkÍ vz. Kees Hellinga te dcnkcn. Molen "Hatsurn" wordt in wer-
king gesteld.
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"Het kamt best klaar, U gaaÍ uw gang tn&lr", lijkt Waling Holkamp te zeggen. Yde v.d.
Meer (linl«) ziet trots toe.

De lwrenvermaakten zich uitstel<erd in de molen en op de pöle.
(foto's G. D.W.).
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Ook Kees Hellinga kreeg dezelfde barometer uitgereikt wat hem ten zeerste veÍraste en

overdonderde.
De beste complimenten kwamen die middag uit de mond van de heer Heydra van Monu-
mentenzorg. Hoewel sinds 1 september buit€n funktie, mocht hij hier dan toch nog de

Rijksdienst vertegenwoordigen en het moet het stichtingsbestuur goed hebben gedaan dat
hij zulke waarderende woorden meeb,rach[ "Daar waar perfect gerestaureerd wo,rdt, daar

kom ik niet zo vaak", liet hij de zaal weten op de vraag waarom men hem niet zo vaak

zag. Een beter compliment was nauwelijks derkbaar.
Het weer geheel eigenhandig Íestaureren van de molen "De Kievit" bij Berlikum kan dan

ook met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Onder de sprekers bevonden zich de heer Van de Vy'aal van De Hollandsche Molen, de

heer Pouw van het Gilde van Vrijwillige Molenaars alsmede de heer Jan Coppens, voor-
zitter van ons Gild Fryske Mounders. Ziy gelukwensen liet hij vergezeld gaan var een

helkel.
Aan het slot van de gezellige bijee,r:komst sprak voorzitter Kees Hellinga de hoop uit, dat
de vriendschap en het plezier met de vrijwillige molenaars en de goede contacten met de

overheden en andere moleninstanties nog lang ten gunste van de molens in Menalduma-
deel mag voortduren.
Wij voegen daar op deze plaats onze welgemeende felicitaties aan toe!

Gerben D. Wrjnja.

Stichting Molens in Menaldumadeel
Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de Stichting Molens in Menaldumadeel ver-

scheen een schitterend gefllustreerd boe§e van 46 bladzijden in kleurenomslag dat een

beeld geeft van de zorg voor zeven molens in Menaldumadeel, uitgevoerd door een ge-

dreven bestuur en tal van wijwillige molenaas met grote liefde voor hun molens.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan mr. Pieter van Vollenhoven op 23 oktober 1991

ter gelegenheid van de officiële herinwerkingstelling van de moleru "Hatsum" en

" Kingmatille" onder Dronrijp.
De stichting werd opgericht op 9 oktober 1975 op initiatief van het Gemeentebestuur van
Menaldumadeel, het Waterschap "Noardlik Westergoa" en de Verenigingen voor Dorps-
belangen van Marssum en Dronrijp. De stichting heeft ten doel het bevorderen en verze-
keren van de instandhouding van molens in de gemeente Menaldumadeel.
Ooit stonden er in de geÍneente 51 molens, waaronder 3 houtzaagmolens en 3 korenmo-
lens. Nu zijn er nog zeven en die worden stuk voor stuk in het boe§e beschreven en op
vele foto's afgebeel( zowel voor, tijdens als na de restauratie. Het zijn de molen van de

voormalige Marssumerpolder te Marssum, de spinnekop 'Terpzigt" nabij Marssum, de

poldermolen "Rentmeester" nabij Menaldum, de poldermolen "Puollen" nabij Dronrijp,
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de poldermolentjes "HatsuÍn" en "Kingmatille" onder Dronnjp alsmede de nog te restau-
reren poldermolen "De Kievit": bij Berlikum.
Het op vooÍtreffelijk papier gedrukte boekje geeft van elke molen een uitgebreide teclmi-
sche beschrijving, een stukje restauratiegeschiedenis en diverse fraaie foto's waarvan vele
in kletu, Het geeft een uitstekend beeld van het enthousiasme waaÍmee de wijwilligers
elke zaterdag met hun molens in de weer zijn.
Kortom, een prima boekje dat ook een goede aanvulling is op het Fries Molenboek. Het
is voor f 18,-- (incl. porto) te bestellen bij de perTningmeester van de Stichting Molens in
Menaldumadeel te Marssum o.v.v. 'molen boekje'. Het gironummer van de stichting is:
3898'Z.l. Van harte aanbevolen!

Provinciale molenbo€ken
Er is op het moment dat wij dit schrijven sprake van het verschijnen van een tweetal
provinciale molenboeken, terwijl ook in andere provincies aan een nieuwe uitgave ge-
werkt en gedacht wordt.
Aan het eind van dit jaar verschijnen de provinciale molenboeken van Limburg (einde-
lijk!)en Utrecht. Van dat laatste is ons het meeste bekend zodat we ons daartoe beperken.
Het wordt uitgegeven door de Stichting de Utrechse Molens i.s.m. uitgeverij Matrijs te
Uaechr Het zal 224pagnzls dik worden, er komen zoh 80 zwart-wit en 10 kleurenfoto's
in alsmede 40 tekeningen van molens en hrm onderdelen. Het is voor f 35,-- te bestellen
in de boekwinkel. We zijn erg blij met deze aankondiging daar het maar liefst 19 jaar ge-
leden is dat het rweede Utrechse molenboek verscheen, een boek datzeer gezocht werd
maar dat moeilijk te bemachtigen was.
Gelukkig zijn we ook met de mededeling van de Molenstichting Limburg dat de molen-
inventarisatie van onze meest zuidelijke provincie binnenkort het licht zal zien. Gegevens
ontbreken veÍder zodat U die nog tegoed hebt in een volgend nuÍnmer.
Tot slot kunnen we dan nog melden dat er in de provincie Overijssel gedacht wordt aan

het maken van een nieuw molenboek. En bij onze oosterburen zijn plannen voor het
samenstellen van een fotoboek over de nog aanwezige mole,lrrompen en -stompen in
Groningen. \Me hopen U op de hoogte te houden.

"8. Gremmé-Huls en E. C. Feenstra zijn beide op 9
diploma vrijwillig molenaar op de molen "De Hond" te

november j.l. geslaagd voor
Peasens. koficiat,"

het

MOLENLITERATUUR
door

Gerben D. Wijnja

GESLAAGD
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Houten bovenassen en dito rocden
Ingevolge 't berichtje in de Uskoat nr. 63 pag. 36, wil ik nog gaame iets opmerken.
Johannes Koornstra's mededeling is correc! ik heb de afgelopen zomer hetzelfde gecon-
stateerd aan genoemde Borgmolen.
Bij die gelegenheid de as met roeden fotografrsch vastgelegd.
Hopelijk dat de eigenaar, de Gemeente Idaarderadeel, de buiten- ery'ofbinnenroede doet
vastzetten (wiggen). Dit is dringerd nodig, omdat de buiten ery'of binnen roede zwab-
be(t) en in t (de) asga(en).
Versnelde slijtage!
Naast de molens van Dijksterburen en Idaarderadeel, heb ik toch vrij recentelijk meerde-
re exemplaren bezocht met houten as en dito roeden. Ik denk hierbij aan de poldermolens
van Workum (Ferwoude). Ezumazijl, Jislum en Rinsumageest. Voorts Westergeest en
Scharsterbrug. Van deze beide laatstgenoemden, weet ik het thans niet meer zeker (e.v.t.

restauratie s).

Het betreft hier dus uitsluitend achtkante4 geen spirmekoppen!

J. A. E. Kamernan

ALLEDAAGSE DINGEN, TUDSCHRIT'T VAN HET
INT'ORMATIECENTRUM VOLK§CULTUUR

Eindelffk is er een blad voor volkscultuur-minnend Nederland: ALLEDAAGSE
DINGEN. Dit tlidschrift bellcht ulteenlopende zaken als puzzels. Sint Nicolaas op
Ameland en ondergoed.
Het hoort er allemaal bii, want volkscultuur beslaat een zeer breed terrein. Er is
tegenwoordig heel veel belangstelllng voor de cultuur ven het dagelijks leven. Yoor
al die mensen, die zich daarvmr interesseren ls er nu ALLEDAAGSE DINGEN.

Yolkscultuur
De titel van het tijdschrift is nu precies waar het informatiecentrum Volkscultuur zich
mee bezig houdt ALLEDAAGSE DINGEN. Talloze dingen in het dagelijks leven zijn
zo gewoon dat we vaak niet weten waarom z.e m ajn, waaÍ ze vandaan komen en hoe het
vroeger was. Denk bijvoorbeeld aan gebruiken rondom geboorte, huwelijk en sterveÍL

maar ook aan kermis, wonen, bijgeloof en rages als punk, graffiti en tatoeages. Niet
alleen wordt het dagelijks leven van Nederlanders onder de loep genomen, ook dat van
mensen van culnrrele minderhede,n in Nederland komt aan bod,

Alledaagse Dingen
Iedereen vindt in ALLEDAAGSE DINGEN wel iets van zijn gading. In het blad komen
uitgebreide aÍikélen over aspecten van zowel uaditonele als hedendaagse volkscultuur
(zoals volksdansen en tatoeage) te staan; er is plaats ingeruimd voor tastbare uitingen van
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volkscultuur (bijvoorbeeld bidprentjes, behang, p.rzzels) en interessant onderzoek naar

zaken als hekserij, liefde en bijgeloof wordt voor een breed publiek toegankelijk ge-

maakt. Ook de volkskunst en streekcultuur wordt niet vergeten. De achtergrondartikelen
e,n de agenda nemen in ALLEDAAGSE DINGEN ee,n belangrijke plaas in. De lezen
worden goed op de hoogte gehouden van tentoonstellingen, manifestaties, cursussen e,!l

dergelijke. Alle boeken die op volkskundig gebied uitkomeq worden meteen nad;at ze

verschenen zijn ge,noemd. Het tijdschrift is nog eens extra aantrekkelijk door de vele
illustraties.

Eerste nummer
Eind november komt het eerste nunrmer van ALLEDAAGSE DINGEN uit. Hierin vindt
u al meteen hele leuke leesbare artikelen: de geschiedenis van de legpuzzel, een verhaal
over koekplanken en de apa.rte viering van het Sint-Nicolaas-feest op Ameland. Verder
de eerste delen van de series over het leven van mensen in een middeleeuwse stad en
over spreekwoorden. Er is uitgebreide informatie over een tentoonstelling over de ge-

schiedenis van het ondergoed en verslagen van studiedagen oveÍ textiel en historische
filÍns. Ook is er aandacht voor het informatiecentrum Yolkscultuur, het behangproject en

de uitgaven van een liedboek. Onder dc groene linde en het conferentieverslag Begelei-
ding in de Regionale Geschiedbeoefening. Alle actuele informatie over tentoonstellin-
gen, exposities, studiedagen en dergelijke kunt u vinden in de overzichtelijke Agenda.

KoÉing voor de lezer
ALLEDAAGSE DINGEN verschijnt 8 x per jaar en kost J 6,95 in de losse verkoop.
lrzers van uw blad krmnen een proefexemplaar aanvragen door een envelop met een

briefje met naam en adres (in blokletters!) Í 3,00 aan postzegels te sturen naaÍ:
Informatiecentrum Volkscultuur
l,ucasbolwerk 11

3512 EH UTRECHT
Vermeld daarbij: lezer van De Utskoat.
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Op het terrein van Molenbouw Hiemstra te Tzummarum liggen al enige tijd de nieuwe

"Buurmaoeden" van zowel Vegelinsoord (Grevensmolen), als die voor de nieuwe molen

te Hollum (Ameland).

Yegelinsoord: buiteruoede nr. 256 - binnenroede nr. 257 - vlucht ongeveer: 22,46metet.
Hollum: buitemoede nr. 258 - birmenroede nr. 259 - vluchr 18,56 meter.

Op dit moment is men in de loods van het bedrijf bezig de roeden voor Hollum op te hek-

ken. Na dat in de werkplaats het nieuwe onderachtkant is gemaakt, kon begin septembr
de gehele zaak naar het eiland worden vervoerd en met de opbouw worden begonnen.

Na drie jaar voorbereidend werk door een aantal enthousiaste molenlieftrebbers uit
Hollum, kon toen begonnen worden met de herbouw van de molen.

Dit op de plaats, waar van 1810 tot 1949 de oude stellingkorenmolen "De Yerwachting"
had gestaan. De nieuwe molen krijgt dezelfde naam.

Het begon met de aankoop van een oude beltkorenmolen te Den Ham (Ov.) welke op een

speciale trailer nar het eiland werd vervoerd, en diverse onderdelen in een loods werden

opgeslagen.
Inmiddels zijn de werkzaamheden zover gevorderd, dat als de roeden zijn opgehekt en

naar het eiland vervoerd met een grote laaan de molen op- en inelkaar kan worden gezet'

Het nieuwe onderachtkant staat al op de nieuwe fundering, en wordt met ingemetselde

stripípen verankerd. Hoewel deze verankering bijna nergens bij dit soort molens wordt
toegepast, lijkt het gezien de standplaats van de molen (volle wind vanuit de Noordzee)

geen overbodige luxe.
Het aangekochte boven-achtkant staat, nadat er enige nieuwe delen w.o. enige achtkant-

stijlen-nieuwe kuip enz. waren aangebracht, al weer in het riet.

Ook de nieuwe kap heeft al een nieuw rietdek. Het enige oude aan de kap is het asrad, dat

overigens wel is voorzien van nieuwe steenbeuken kammen. De rietdekkers 2 vrouwen
en 2 mannen, komen uit Overijssel en hebben een keurig stukje werk afgeleverd. Hetzelf-
de kan ook gezegd worden van het werk van D. Posthumus en J. Rodenhuis. "Het is voor

het eerst dat ik een nieuw achtkant maak", zei Durk.
Maar alles paste precies. "Gjin lÉs kin der in poot tusken krije" was mijn commentaaÍ op

het passen van de verbindingen.

Op uitnodiging van de heer Hiemsra ben ik al 2 keer op Ameland geweest en is het nodi-
ge fotomateriaal gemaakt. Ook D. Posthumus heeft zijn aandeel hierin geleverd. Al met

al beslaat het al een heel fotoboek (Zie de foto's hierna. red.).

"Als de kraan naar het eiland gaat moet je maaÍ weer even mee", zei de heer Hiemstra

tegen mij. Nou dat is niet tegen "dovemansoren" gezegd.

Na een gesprek met een van de bestuursleden kwam naar voren: "U moet maar eens een

keer bij ons een dia-avond verzorgen".

"Dan zal ik wel een nacht moeten overblijven", was mijn commentaar.

"Nou daar kan voor gezorgd worden", zei hij "en neem dan uw vrouw maar mee".

Het wachten is nu op een definitieve afspraak.

4t

een fotoserie van D. Posthrrnus

Het mal«cn van de nieuwe onderbouw bij de

w er kp laat s te T zummar utn.

De vaste en losse binten worden irullcaar
gezet en mct eikcn nagels opgetoogd.

Íl et opr i,chten van het gedeeltelij k
oude achtkant vctn de voorrnalige
beltmolen uit het Overijsselse Brrcht.

Het achtl@nÍ wordt in het riet gezet door
rietdeklcer Kleinjan uit Den Ham (Ou.).

Op de voorgrond links de fundering.

LENVRIEND BRUNSMANN OP PADrr,,ler lvlo (Ameland) VERRIJST EEN MOLEN I
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De lcap begint vorm te luijgen.

De nieuwe as rnct het asrad is in de l-p geplaatst.
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De 3 hoofddelen op een rij, wachtend op de l<raan.

Het oprichten van de nieuw gerïutakte onderbouw .
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