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Afschuwelijk was het bericht dat ons op nieuwjarsdag bereikte: de ambachtelijke koren-
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27 maart
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Sluitingsdatum kopij nr. 66

molen "De Hoop" te Stiens was in vlammen opgegaan nadat deze beeldbepalende
wiekendrager door een vuurpijl was getroffen. Een adembenemend schouwspel moet het
geweest zijn voor hen die erbij waren. Angstaanjagend ook en riest. Dat wat in zoh tien
jaar was opgebouwd ging in nog geen uur verloren! In ons laatste nummer schreef F. Felkers nog met trots dat de lcruiproblemen bij de molen eigenhandig door de molenploeg
waren opgelost. Triest is het met name voor de beide val«nolenaars Gert Klijnstra en
Johan Cnossen. De produktie van de molen kon gelukkig worden ondergebracht bij de
collega's Tollenaar (Birdaard) en Peereboom (Wervershoof).
Geruststellend is echter de toezegging van de gemeente - die eigenaar is - dat de molen in
ieder geval weer opgebouwd zal worden. En ... er wordt vaart achter gezet. In dit nummer
ueft U een uitgebreid ooggetuigeverslag van de brand aan, voorzien van diverse foto's.
Molenherstel heeft er eind vorig jaar plaas gevonden in Sexbierum. Van de officiële
opening door C.d.K. \Yiegel hebben we geen verslag kunnen maken omdat we er geen
uiurodiging voor móchten ontvangen. We schrijven dit omdat diverse lezers ons hierover
benaderden. Het werd in ons december-nurruner als een gemis ervaren en terecht! Wanneer in Friesland een molenopening plaats vindt dan behoort dat eigenlijk in ons blad

íorden.
In verband met ons dagelijks werk zijn we evenwel niet in staat om altijd maar overal
vastgelegd te

naar toe te vliegen, vooral niet omdat we daarvoor niet kurmen snipperen! Op de dag van
de opening van de molen in Sexbierum hadden we toevallig wij, maar het ontbrak ons
aan een uitnodiging. Jammer, we waren er graag bij geweest! We zijn trouwens van mening dat een molenopening ook een feest moet zijn voor de collega-vrijwilligers. Dat betekent datje zo'n dag dan ook bij voorkeur op een zaterdag moet. houden. In verband met
het inhuren van hoogwaardigheidsbekleders is dat niet altijd even gemakkelijk.
Een open (zater)dag voor of na de opening kan dat gemis goedmaken. Indien dat kan vermelden we de datum ook graag in De Uskoat. Een probleem van een blad als het onze is
dat we slechts eenmaal in het kwartaal uitkomen. Gelukkig was de heer Brunsmann wel
uitgenodigd zodat we toch nog wat impressies konden opnemen.
Groot molenherstel heeft plaats gevonden op Ameland, terwijl in Surhuisterveen ook vol-

op wordt doorgewerkt aan de. molenrenaissance.
Goed nieuws is er ook te melden van het molenboekfront. Na jaren van rust op het terrein
van de provinciale moleninventarisaties verscheen een fraai boek over de molens van
Uuecht, terwijl een zeer lijvig standaardwerk over de molens van Limburg zeer spoedig
van de persen zal rollen.
Voor beide werken bestaat veel belangstelling zodat we liefhebbers adviseren niet te
wachten met bestellen. We verwijzen hiervoor naar de rubriek molenliteratuur. Op dit gebied is er echter ook nog wel eens een aardig slagje te slaan: tijdens de voorjaarsvergadering van het GFM zal een boekentafel aanwezig zijn met enkele sterk afgeprijsde boeken.
U komt toch ook?
Gerben D. Wijnj a

-
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van de folder. Hoe dit zijn beslag zal krijgen is nog niet bekend. In de volgende Utskoar
komen we hier op terug.
André Cramer

De restawatie van de molen De Olifant te Birdard is gereed. Deze achtkante poldermolen heeft weer de beschikking over drie werkende schÍoeven en dat mag wel uniek
worden genoernd. Niet uniek, maar wel bijzonder, is dat de molen voor de ene helft in de
gemeente Ferwerderadeel- en voor de andere helft in de gemeente Tietjerksteradeel ligt.
Orn subsidie te krijgen voor het onderhoud/restauratie moet bij beide gemeenten worden

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

aangeklopt.

Gild Fryske Mounders

De nu afgesloten restauratie periode begon eigenlijk al in 1985 toen bij de opname van
hetjaarlijks onderhoud bleek, dat de beide inmaalschroeven erg slecht waren geworden.
Er werd een begroting opgesteld om te komen lot herstel vari de beide schroeven en het
weer aanbrengen van de derde inmaalschroef waaÍmee water de polder ingelaten kan

VOORLOPIGE UITNODIGING

worden.

Zo

als zo vaak

bij restauÍaties liep het hier ook anders dan van

te voren was gedacht.

Tijdens de restauratie bleek dat, na het verwijderen van de oude uitmaal-schroeven, de
beide onder water gelegen schroefbakken gedeeltelijk waren verrot en dat de volgestorte
inmaal-schroefbak gedeeltelijk was ingestort. Na overleg met aannemer T. Jellema werd
besloten de twee schroefbakken voor het uitlaten van water te herstelleÍI, omdat de bakken toch droog stonden en tot het opnieuw aanbrengen van de inmaal-schroefbak.
Aangezien de aannemer het hout voor de inmaal-schroef reeds had besteld, maar dit nog
niet had verwerkt, werd besloten de inmaalschroef in eigen beheer te gaan vervaardigen.
De stichting heeft toen het materiaal voor de inmaal-schroef overgenomen en door haar
eigen timmerman laten maken. Daarmee was in 1988 de eigenlijke restauratie voltooid en
de rest zou in het kader van het jaarlijks onderhoud worden uitgevoerd.
Helaas liep het daarna ook weer anders dan was gedacht. Eerst zorgde eeÍr stuk drijfhout
in de schroeÍbak er voor, dat een complete gang kammen van de onderbonkelaar vervangen moest worden. Later in 1990 moest een deel van het voeghout worden vervangen
omdat dit was verrot. Toch konden we u eind 1990 al melden dat de inmaalschroef in dat
jaar gereed gekomen was.
Door zelfwerkzaamheid, o.a. het uitvoeren van noodzakelijk schilderwerk door molenaar
Jaap Terpstra, kon een deel van het jaarlijks onderhoud worden bespaard en gebruikt
voor het voltooien van het binnenwerk van de inmaal-installatie in de molen. Deze laatste
klus is begin dit jaar gereed gekomen en inmiddels zijn we zeven jaar verder.
De molen heeft onlangs met volledige belasting van de drie schroeven proef gedraaid en
voldoet naar volle tevredenheid.
Wij raden u aan dit machtige schouwspel eens te komen bekijken.

Molenfolder
Een aantal jaren geleden heeft stichting een folder laten maken met als doel het werven
van nieuwe leden. Deze folder met een oplage van 3fiD stuks is bijna geheel uitgegeven.
Ook is de folder niet meer up tot date want het aantal molens in eigendom van de stichting is gegroeid van 3ó
43.
^aN een aantal molenroutes te gaan ontwerpen ter vervanging
Binnen het bestuur is besloten

De voorjaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders vindt plaats op vrijdag 27 maart
1992, om I 9.30 uur te Akkrum, zaal " De Lantaeme".

AGENDA

0

I
2
3

Opening.
Mededelingen en ingekomen post.
Video-opname van de brand van de molen "De Hoop" te Stiens.
Vasstelling verslag najaarsvergadering.
Verslag bestuursactiviteiten.

4
5 Jaarverslag

1991.

6 Financieel verslag

7
8

9

l0

1992.

Verslag kascommmissie.
Begroting 1992.
Verkiezing bestuur.
Er zijn geen bestuursleden dic reglementair aftreden.
Het bestuur stelt voor te benoemen: Bas Kalkman te l,eeuwarden in de vacature, ontstaan door het aftreden van Piet Hoogeveen.
Tegenkandidaten, ondersteund door tenminste vijf leden, kunnen zich aanmelden tot
de aanvang van de vergadering.
Nieuwe gezellen en molenaars.
Rondvraag.

PAUZE

I

l,ezing A. J. IJzerman over een nader te bepalen onderwerp.
12 Sluiting.
I

Een definitieve agenda en and.ere vergaderstukkenworden u

tijdig toegezonden.

**** *** * *****+****** ** ** *** *** **** **** **** * *** * *** **** **** ** ****** ** ***

7

6

Op lesmolen "De WijeÍt" te Makkinga zijn al weer enige tijd leerling-molenaars aan het
werk. De lessen worden gezamenlijk verzorSd door de leermeesters Sjouke en Bouma
De publikatie van het draairuenoverzicht in de Utskoat gaf vele jaren aanleiding tot een
gezonde wedijver onder de vrijwillige molenaars. Sinds de heer Lubbers zijn bemoeienissen met de enquëte heeft gestaakt, is dat werk voor zover wij weten nog niet door iemand
anders overgenomen. De gegevens over 1990 zijn niet verzameld en nu dreigt het overzicht over 1991 ook niet te worden gemaakt.
Het bestuur vÍaagt de lede,n alsnog 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. Stuur de resultaten naar het secretariaat ofneem

3 Yerslag bestuursactiviteiten
Het bestuur vergaderde ongeveer eerunaal per maand. De molenopeningen te Heerenveen
e,n Menaldumadeel boden de gelegenheid hssen de bestutuders de rol van de wijwillige
molenaars te benadrukken. Bij restauratie komt in de toekomst meer de nadruk te liggen

Ter vervulling van de vacature die ontstond door het vertrek van Piet Hoogeveen heeft
het bestuur bereid gevonden Jan van Riet te Dromijp. Hij is leerling van Gerard Gremmé

op het particuliere in initiatief en de vrijwillige molenaaÍs zijn daarbij zeer belangrijk.
Zulke gelegenheden zijn ook geschilr om de contacten met de collega's van het GYM en
met de Hollandsche Molen te ondeÍhouden. Hoewel er in verschillende provincies wordt
getrolken aan en geduwd tegen de opleiding, maakt het landelijk overleg daarover nauwelijks vorderingen, De leermeesters hebben in Groningen aan de moleneigenaren uitgelegd hoe de kiese opleiding in elkaar steekt. In overleg met de leermeesters is een nieuwe manier gevonden om de leerlingen van een lespakket te voorzien.
Het GFM is in het bestuur van de Fryske Mole veÍegenwoordigd door Gert Klijnstra
(namens de leden) en Bette Gremmé (namens het bestuur). Gert Klijnsra volgde Jan
Hofstra op die benoemd werd als molendeskundige van de provincie Zuid-Holland. Alweer een landelijke erke,nning voor de deskundigheid en het vakmanschap van een Friese

op molen De Hond te Paesens.

molenaar!

ze mee nÍuu de

vergadering,

***

Notulenvan de rajaarsvergadering gehouden te Alckrwn op vrijdag

0

I

november 1991.

Opening

In aanwezigheid van 41 leden opent de voorzitter de vergadering om 19.50 uur. Bericht
van verhindering is birmengekomen van de bestuursleden Elles Feenstra en Betty
Gremmé.
Vroeger in hetjaar kan de najaarsvergadering niet vallen (eerste vrijdag in november). In
deze tijd van het jaar zijn bijna alle toeristen weer teruggekeerd naar de warme kachel.
De molenaars gaan weer aan het werk om waÍm te blijven. De vereniging houdt zich
weer bezig met de opleiding. In verschillende regio's wordt vanwege het tekort aan molenaars druk uitgeoefend om de opleiding te verkorten. Het bestuur is van mening dat een
uitgeklede opleiding niet alleen een veiligheidsrisico inhoudt voor molenaars, bezoekers
en de molen, maar ook de kennis over molens in het algemeen verschraalt. Een van de taken van een wijwillige molenaar is dat zij\hij de bezoekers een bredere kijk op het molenbedrijf kan geven. Deze klanten zijn langs een lange omweg onze b,roodheren: ze betalen belasting, onder andere voor het behoud van de molens. Sommige vrijwillige molenaars steken zoveel tijd en vemuft in hun werk zonder beloning dat we al lang niet meer
van een hobby mogen spreken. Hier mogen met name de vrijwilligers in Menaldumadeel
worden genoemd die meer dan vijfduizend uu hebben gestoken in de onlangs heropende
molens.

I

Het bestuw is begonnen het huishoudelijk reglement te stroomlijnen; zoiets moet in een
levende vereniging af en toe eens gebeuren en de kritische blik van de leden is daarbij
onmisbaar.

4 Begrotingswijzigingen

1991

Omdat de opleiding die het Gild organiseert niet afhankelijk mag zijn van de inhoud van
de boekenkast van de leermeester meent het bestuur dat alle lesmolens de beschikking
moeten hebben over een pakket boeken met een ruime hoeveelheid informatie (meer dan
wat de exameÍleisen omschrijven). Voor de aanschaf van negen pakketten molenstudieboeken vraagt het bestuur toestemming tot verhoging van de lopende begroting met
Í 1800,--. Op *n vÍaag van l,enstra licht de penningmeester loe dat dit bedrag dus niet is
bedoeld voor de inventarisatie en de eventuele aanvulling van het bezit van specifiek
Friese molenliteÍatuur in de bibliotheken. De vergadering gaat akkoord met deze begro-

tingswijziging.
De tweede aanvulling op de begroting is bedoeld voor een goede stand op de hobbybeurs
in de Frieslandhal. De vergadering gaat akkoord met de uitgave van / 1200,-- onder
voorwaarde van een evaluatie om te zien of deze uitgave een goede investering is.
Omdat de vergadering zo snel werkt, kunnen de rokers nog wel even wachten op hun
Pauze.

5 Verkiezingen bestuur
De opleidingscommissaris in het bestuur is automatisch voorzitter van de vergadering

Mededelingen en ingekomen post

Er is geen post birmengekomen die specifiek betrekking heeft op deze vergadering.

2 Yaststelling

verslag voorjaarsvergadering
Omdat er geen opmerkingen zijn wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

van leermeesters. Deze fimctie is zeer belangrijk binnen het GFM: de opleiding coördineren en het verloop ervan soepel laten verlopen. Het kwaliteisniveau van de opleiding ligt

in handen van de leermeesters, en langs een omweg in die van de examencommissie. De
vergadering bel«achtigt bij acclamatie de benoeming van Bas Kalkman die al enige tijd
de functie vervult.

8
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Na de verkiezing van de komende man richt de voorzitter de aandacht op de gaande man.
Piet Hoogeveen heeft binnen de groep van het bestuur sterk bijgedragen tot het vinden
van e€n intern evenwicht,
Piet heeft een gÍote kennis van molens en van de vereniging. Hij benadrukte daarbij
steeds het belang van het bestaan van Gild Fryske Mounders. Onder applaus overhandigt
de voorzitter aan Piet een bos bloemen.

voorzitter krijgt het resultaat van het werk aangeboden. Het is de bedoeling dat het project wordt aangevuld met een onderzoek voor ander typerT molens. Het bestuur zal zich
beraden over de waag op welke manier de Friese termen in de opleiding zullen wordelr

6 Uit de leermeestersvergadering
Bas Kalkman bedankt zijn voorganger Freek Felkers en meldt dat die leermeester in
Stiens is geworden. Hij meldt in zijn overzicht van de onderhanden activiteiten onder
andere dat tien leermeesters op negen lesmolens 29 leerlingen opleiden. Naar aanleiding

van de mening van de leermeesters dat het draaiurenoverzicht niet verloren mag gaan
vragen TimmeÍÍnans en Wijnja of met het vertrek van de heer Lubbers de enquète naar
het molenbestand is vervallen. l.enssa meldt dat de Fryske Mole geen plannen tot voortzetting heeft. Het bestuur zal duidelijk maken dat we dat geen goede zaak vinden.

Voordat de pauze begint, zijn er een aantal losse mededelingen: molen De Korenaar te
Sexbierum is heropend; de foto van de motor op pagina 38 van Utskoat 63 is een
STAANDE Lister.

gebruikt. De resultaten zullen verder ook naar buiten worden gebracht.

10 Rondvraag
Gert Klijnstra is voorstander van het geb,ruik van de Friese namen in de opleiding; hij
stelt voor de tekening met de namenlijst aan alle leden ter beschikking te stellen, De

*

voorzitter antwoordt dat we eerste leermeesters gaan raadplegen over aanbevelingen met
betrekking tot de opleiding.
* Gerben Wijnja meldt dat de heer Fauël op 8 november honderd jaar wordt. Het zou aardig zijn als alle moleÍls met fokwieken een kaart sturen en als dan de molens in de vreugd
staan (draaien is natuurlijk nog beter).
* Naar aanleiding van de wrevels die de leermeesters in Utskoat 63 uitten over afwezige
leerlingen belijdt Jaap Beetsma schuld. Bas Kalkman vraagt de leerlingen zich te melden
als er om wat voor reden dan ook (tijdelijk) geen gelegenheid is de opleiding re volgen.
* Brunsmann suggereert een rubriek in de Utskoat over speciaal molengereedschap; dat
kan een begin zijn voor een nieuwe versie van het Friese Molenboek.
* Zijsling vraagt aandacht voor propagandamateriaal over het GFM.

* De redactie van de Utskoat vraagt om een nieuw redactielid.

7 Nieuwe molenaars
Jelmar de Vries en Johannes Kooistra hebben in het afgelopen halfjaar voldaan aan de
eisen voor de status molenaar. De opleidingscommissaris feliciteert hen en overhandigt
de getuigschriften. Dirk van der Veen wordt voor het front van de vergadering verwelkomd als gezel-molenaar.

8

De hobbybeurs
Verdeeld over een viertal dagen zijn voor de opbouw, de bezetting en het opruimen van
de forse stand een flink aantal mensen nodig. Een kleine maalstoel van Het Lam zal zorgen voor een wit waas over de stand en de vijlen van de houtzagers vragen krassend om
aandacht van het publiek.

11. Pauze

Het is al tien uur als de grote pauze begint. Gelegenheid tot molenpraat met bitterballen.

12 Lezing
Na de pauze houdt Jaap van Driel een lezing met veel geprojecteerde tekeningen over de
rol van groot en klein in en bij een molen. Ook bij de kracht van dikke en dunne lucht
blijken de zaken loch anders te liggen dan men zou verwachten.

I

9 Fryske Moletaal
Taal ontstaat uit de algemeen geaccepteerde aanduidingen voor concrete dingen. Een van
de effecten van een opleiding is dat een standaardterminologie inslijt die niet altijd juist
is. Bij een herlevende molencultuur hoort ook de zarg voor de bijna verloren gegane specifieke woordenschat. Op initiatief van Jan Hofstra heeft een commissie die ook bestond
uit Sjerp de Jong en Gerben Wijnja gezocht naaÍ teÍÍnen die in Friesland werden en woÍden gebruikt voor onderdelen van een poldermolen. Voor een honderdtal onderdelen is
daarvan een documentatieblad gemaakt. Sjerp de Jong vertelt dat in de jaren zeventig mede onder invloed van het boek Molenbouw van Sipman vooral de Zaarse molentaal als
standaardtaal is verspreid over het land. Met behulp van bestekken en via interviews met
oud-molenaaÍs hebben we nu de mogelijkheid de vervlakking ongedaan te maken. De

uleuwe leoeru eu
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Nieuwe leden behorende tot categorie L

L Dhr. P. Zijsling, Gijsbert Japickslaan 19,
G 230 L Mvr. G. den Os, Job Holkemawijk I 1,
G23l L Dhr. D. Oosterhof, Mr. Bergsmasr. 21-A,
G 232L Dhr. W. J. Heick, Bij de Leijwei 16,
G 233 L DhÍ. H. Havenaar, Weidemaad 60,
G235L Dhr. R. V/. Stout, Haven}7,
G236L Dhr. H. G. Meijer, Mr.Zuidemastraat 65,
C 237 L Dhr. H. K. Hofstede, It Mëd 14,
G 224

8701

DT

BOLSV/ARD

84I1 WK ruBBEGA

TH MAKKINGA
8412 SG HOORNSTERZWAAG
8423

M31 TK OOSTERWOLDE
9084

BX GOUTUM

8/'33 MN HAULERWIJK
9027 BP HYLAARD
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Nieuwe leden behorende tot categorie G
G 199 G Dhr. D. Kammirg"" Kloosterkamp 20,9251 BE BERGUM
Nieuwe leden behorende tot categorie D
D 450 Dhr. J. Ozingq &anje Nassaustraat 20, 8933 BR LEEUWARDEN
D 451 DhÍ. W. I-eemans, Folkert Kuipersstraat 45,8491 DE AKKRUM
Nieuwe leden behorende tot categorie BG
BG 367 J. van der Goot" 't Kofschip 1, 8501 SH IOURE
Leden die bedankt hebben
BG 129 Mevr. G. H. van Druten-Nijhofl Uiterwaard 3, 8604 ZD Sneek
BG 136 Dhr. D. Kamminga, Haniastins 29,9051 HE STIENS
G 150 M Dhr. G. Kraakman,Zwerruner 28,92M GE DRACHTEN
G M7 M Dhr. A. F. Bakker, Dr. C. Keerstraat 65, 8151 AB LEMELERVELD
G 210 L Dhr. R. A. Abbing, Bttewei 13, Wzl CS OOSTERLERUM

I rnnpnessre geuns rN vnue n.ro rggr

I

Attentie
Het huidige adres van
345 Dhr. T. A. J. van Eysinga Rietbergstraat 167 ,7201 GG ZUTPHEN

BG

Examens:

Op 14 maart a.s. doet de heer S. de Jong, G 200 L, examen op molen "De Phenix
Mamrm.
De examencommissie bestaatuit de heer A. J. IJzerman en J. Hofstra.
Schrijver/toehoorder is opleidingsmmmissaris de heer B. Kalkman.
Op 30 november 1991 is de heer M. A. J. v.d. Bosch, G 172 G, geslazgd voor het examen
categorie Gezel op de molen "De Rat" te IJlst.
Van harte gefeliciteerd.

Voor de geïnteresseerde liefhebber
Achter hethuis van Mevr. T. den Oudsten-Soldaat,'Westerdijk 1tr, Rijperkerk, staat
een geheel cornplete stalen onderbouw van een energie-rurbine plus minus 10 meter.
Deze onderbouw mag verwijderd worden door een lieftrebber, na afspraak.

Oude nummers gevraagd

I tlm 25 en de nurruners 32, 53 en 54.
Een aantal nurruners heb ik zelf dubbel, die wil ik eventueel ruilen.
Het gaat om no. 29-31,34,40,41,43,45,46, a9 Qx), 50 en 55.
Eventueel ben ik bereid, voor de oude nummers wat te betalen.
Aanbieders kunnen rechtstreeks contact met mrj opnemen, ik ben onder mijn eigen
telefoonnurruner buiten werktijden bereikbaar, overdag onder 0 1 3 -645
Ir. A. J. IJzerman, Nieuwe Vaart 21,5161 AN Sprang-Capelle (tel.: Ml68-3668).

Ik zoek de nummers

ll2.

De $delíng zagerij.

Als je als vereniging een aanvraag krijgt om deel te nemen zit je eerst te denken wat
moeten we daar doen om het succes van 1990 te evenareÍl of te verbeteren.
De datum is het najaar van 1991 en het is nu pas voorjaar.
Je gaat eens met een aantal mensen brainstormen en langzaamaan komen de ideeën en
suggesties naar voren.
De drie poten waar we dit jaar de stand om heen gebouwd hadden waren centraal de
voorlichting in zo breed mogelijke zin met daamaast de korenmolen c.q. poldermolen opleiding en de zaagmolen afdeling.
Al gauw kwam ook het kostenplaade te voorschijn! wat ons het jaar daarvoor een beetje
door de vingers was geglipt.
Van de leden op de Najaarsvergadering kregen we toestemming om f 1200,- gulden te
gebruiken.
Als u het financiële verslag leest dan zult u zien dat we daar ruimschoots onder zijn gebleven.
Dit binnen de kosten blijven was mede te danken aan het beschikbaar stellen van materiaal, vervoer etc. tegen een vaak symbolisch bedrag.
Onze dank gaat daarom vooral uit naar Bakkerij de Soete Suikerbol die een vrachtwagen
met chauffeur voor de op- en afbouw aanbood.

t2
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Het materiaaal vmr de stand was afkomstig uit korenmolen "het Lam" te Woudsend
(electrische maalstoel) zaagmolens "de Rat" te IJlst en "de Jager" te Woudsend (zaagmoIen-benodigdhedcÍt) de korenmolen "de Hoop" te Stiens en "de Zwaluw" te Birdaard
(meelprodukrcn), S tichting de Fryske molen (molenboekj es ).
Als laatstc doch niet als minste moeten we dit jaar weer de vele vrijwilligers bedanken
die soms uren oyeÍ hun hobby verteld en uitgelegd hebben.
Na afloop kon ecn ieder tevreden terugkijken op een geslaagd weekend.
Als veraniging hebbsn wij ons op een gedegen manier geprofileerd, als een vereniging
die zijn vrije ti.id aktief en doelmatig doorbrengt.
Flnancleel verslag

f
-

Huur TV en video
Huur drie carrosel
Entree declnemers
Reiskosten deelnemers

Materiaal

KoÍfie/melk ect.
Aanschaf video film HM
Huw stand
Auto/chauffeur
Totaal
Inkomsten van van Haver tot Gort 5 x 30
lnkomsten [.^angs oude Friese molens 27 x 10
Winst van Haver tot Cort
Winst oude Friese molens

5x5
27 x 2,50

Totaal kosten
Totaal

104,--

47,20
25,5A

5,50
165,--

55,-54,50
237,40

25,--

f

620,05

f
-

270,--

150,--

De sector mcel

f
Í

25,-47.50

Í
r

620,05

67,50

67.50
552,45

De beurs heeft aan persoonlijke contactcn ecn aantal nicuwe lcdcn cn donateurs opgcleverd. Teveru dc overhandiging ter plaatse of dc toezegging tot afhalcn van oude gerecdschappen.

Terugkijkend kan ik alleen maar concluderen dat dit navolging verdicnt!
G. Gremmé.

(foto's: P. Timmermans).
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Het geheel hebben we buiten neergelegd.
Op dat moment sloegen de vlammen al aan
de noordzijde uit het rietdek. De brandweer
stond direct al machteloos. De spuiten
kwamen niet hoog genoeg en er was onvoldoende druk op het drinkwaternet zodat de
hoogwerker niet veel kon uitrichten. De
zuigslangen raakten voortdurend verstopt
door aangersgen modder en riet. In no time
was het riet weggebrand en brandde het
achtkant en de kap als een fakkel.
In het begin hadden Gert Klijnstra en ik de
hoop dat het achtkant nog behouden kon
worden. Maar helaas, je zag het verband
van achtkant afnemen. Stuk voor sfuk vielen de veldkruisen en legeringsbalken naar

De in 1977 lurrezen korennolen "De Hoop" van Stiens is er niet meer. Sittds 1980 was
de molcn als anbacltelijk bedrijf kwerking, terwijl de in de omgevhg serk dontincrende wbkznfuager ook als lesnolen fungeerde. Een vuurpijl maaloe aan al dat rr@ois een
abrupt eindc. De hieronder gepbatste foto van M. E. van Doornik (Nat. Molendag '87)
geeft die schanheid t@g eerui rufuuk:l<clijk weer. Wouter Kolijn was getuige van brand
die tot ver in de ontrek zichtbmr was. Voor ons legde hij zijn fuvhdingen vast.

BRAND IN MOLEN "DE HOOP" TE STIENS
Om vijf over twaalf was het einde van mijn nieuwjaarsstemming.
Met het glas nog niet. eens half leeg, zag ik door het raam dat er vlammen waren op de
molen. Ik heb mijn sleutels gepakt en ben onmiddellijk naar de molen gehold. De buurman probeerde vanaf een ladder nog met een tuinslang het riet te bereiken. Vanaf de buitenkant zag de brand er nog vrij onschuldig uit. Ik dacht dat het misschien nog mogelijk
was het vuru te blussen.

beneden. Het wiekenkruis begon steeds
sterker te schommelen tot dat het wiekenknris en het achtkant naar benededen donderden.

Het begin: het riet is voor het grootste deel
verbrand, een kistraarn valt.

Helaas, toen ik halverwege trap naaÍ de
stellingzolder wffi, zag ik dat het vuur aan
de binnenzrjd" niet meer te bewingen
was. Het vuur was aan de zuid-west zijde

Korerunolen
"De Hoop" te
Stiens (Fr.)
1978 nieuw herbouwd op oude
stencn onderstuk.

Foto: M. E. van
Doornik Nationale Molen"dag
1987.

begonnen. Waarschijnlijk was er een
vuurpijl in het riet terecht gekomen. Het
vuur is onmiddellijk naar binnengeslagen.
Terwijl aan de buitenzrjd" het oppervlak
van de brandhaard ongeveer een halve
vierkante meter besloeg, waren de vlammen al een zolder hoger te zien door een
ruitje. Dat rietbranden een onbegonnen
zaak zijn om te blussen, bleek dus wel
weer.

Toen ik weer buiten stond, arriveerde

de

brandweer. Samen met mrjn broer hebben
we zoveel mogelijk administratie uit het
kantoor gehaald.

De molen is weldra een brandend geraamte.
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Het kwam allemaal prima terecht.
Niet op de loods van de molen, niet
op het zwembad en gelukkig helemaal

niet op het gasverdeelstation dat

zes

meter ten oosten van de molen staat"
Het wiekenkruis belandde op een partij dakpannen en in een sloot ten zuiden van de molen. Het vuur was daarna snel onder contröle, Het nablussen
ns

duurde tot half zeven

ochtends.

Toen het licht werd, was de enorme
ravage te zien. Aan de noordzijde
stond nog 1É deel van de stelling. 't
Middags hebben we deze safften met
de walsenstoel en de motorstoel verwijderd. De kraan is hierna nog vier
dagen bezig geweest om de meelzol-

der leeg te scheppen en de rotzooi
buiten in kontainers te deponeren.

K. de Groot en R. Veldsma van
bouwbedrijf Kolthof hebben nog

Inëen zee vanvonlrcn stort het wielccril<ruis tutar beneden, gevolgd door het achtkart.

Met een hoogwerker wordt het vuur van
bovenaf bestreden.

bruikbare onderdelen uit de puinhoop
gehaald. Dit kan of opnieuw gebruikt
worden of het is te gebruiken voor de maatvoering van de nieuw te maken onderdelen.
De gemeenteraad heeft ingestemd met de herbouw van de molen.
Wat de schade is, is bij het ter perse g:um van dit blad nog niet bekend.
- Wourer Kolijn-

De brandende vuurzee hield het publiek lange tijd op straa.t.

En dan is er geen molen m.eer en resteert sleclts de sterun onderbouw.Terug bij af.
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BERICHT OVER KORENMOLEN SU RH UISTERVEEq
Van de heer Van Dop, een van onze trouwe schrijvers, ontvingen wij weer wat gegevens

bereffende het verloop van de restauratie van de molen in Swhuisterveen.
"Sinds 5-12-'91 is de stelling om de molen gereed, uitgevoerd in billinga hout. Misschien
moet één achtkanstijl vervangen worden, deels of geheel, de rest van het achtkant is in
goede staat en het werk gaat gestaag verder.
Ruim voor de geplande datum hoopt men de molen maalvaardig op te leveren!
Er is zoh 17.000,-- tekort. Elke dag zijn er vier leedingen en de werkmeesrer aan her
werk. Molenmaker Jellema uit Birdaard komt er regelmatig bij voor de speciale construc-

Í

Met gevlucht narn in z'n val meteen de
stelling mee (foto: J. Brunsmaru).

Verl<oolde ball<cn (foto: J. Brunsmann)

machinc- en onderdelen waaronder een stuk van een tnenglcetel.
(foto: J. Brunsmann).
D iver se

Dit bleef erover van de electrische
maalstoel.

Ook de onlangs aangeschafte wals-maal'
stoel overleefde de brand niet.
(foto: J. Brunsmawl).

ties."
Van Dop kreeg ook technische gegevens over de Bronsmolor die in het motorhok van de
molen staat opgesteld.
"Het is een l-cylinder 2-tact Brunsmotor uir 1933. Hij komt uit het gemaal Wagenborgen. Sinds 1953 is hij bij molenaar Sietzema in gebruik gesteld.
Men gaat de molor reviseren. Er zijn nog onderdelen te krijgen via \Vaukestra-Appingedam, die Bronsmotoren in '89 overnam. Het vliegwiel alleen al weegt 1300 KG en de
motor 3950 KG."
Voor de liefhebbers plaatsen we hieronder twee doorsneetekeningen van de beueffende
Brons tweelact hogedruk-inspuitmotor.

2t
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Er is een tijd in Grouw geweest dat men er op oudjaarsavond een berijmde nieuwjaarswens ontving tegen een kleine vergoeding aan de dichter wijlen D. v.d. Yeen. In de
nieuwjaarswens van 1886 ging de dichter na, wat in 't afgelopen jaar in het dorp was

De molen staat rug rutald,
O ruzield van ing ewanden.
Hij k rwg niet gemratk4
Zijn scheepje lcan nog stranden.
Wu zit het l*rg in rwod,,
Zijn tuig is ook te groot.
Nu zit het op het droog,
Kont aan een wrak gelijkcn,

voorgevallen.

En't

DE MOLENS rN EN OM GROUW (21
DE MOLENBRAND YAN

Het Ned. talig vers luidde:
Des avonds van September acht
Was hier wat actn de hand.
De roggemolen onverwacht (?)

Is hier toen $gebran"d.

t

__l

SEPT. 1885.

In 't Friese gedicht stond:

It wie Septimber acht
Do wie hjir hwaÍ oan't hantsje
't Wie gàrukfoar middernacht
M ei' t r ogg emounle branÍsj e -

8 Sept. 1885! Er zijn nu meer dan lfi) jaar verstreken sinds de eerste molenbrand. Midden in het dorp gelegen, in de bebouwde kom dus en in de onmiddellijke nabijheid van
de bewaarschool, werd de molen, waarin reeds enige binnenbrandjes hadden plaas gehad
die tijdig geblust werden, hoe langer hoe meer met angstige ogen bekeken. De eigenaar
sprak destijds ook veel over mogelijke ongelukken en dat het jammer zou zijn als zo'n
mooie molen met een dubbele krans van groen er om heen afbrandde. Toch liet hij hem
bij harde wind draaien dat de windborden er af stoven, op de school terecht kwamen en
enige dakpannen verbrijzelden.
Men verkeerde steeds in angst over de molen. En op 8 sept. was het dan zover: daar stond
ie in lichtelaaie. Schrikaanjagend was de helbrandende molen en het over het dorp stu!
vende, brandende riet. Een machtig gezicht toen het brandende gevaarte plotseling ineenzakte na een korte draai van de wieken. Dan werden er verwensingen geuit tegen de eigenaar (die op reis was gegaan) en men bestempelde hem als roekeloos en wenste nies liever dan dat de molen nooit weer herbouwd zou worden!
Eén van de mensen die geen nacht rustig sliep sinds de eerste binnenbrand was de toenmalige waagmeester, die in een klein huisje vlak onder de molen woonde. Hij had het
steeds over de molen eÍl maakte er zelfs verzen over. Op 29 aug. 1886 tijdens de herbouw
dichtte hij:
De molen lag verbrand
wie had lwt het in gedachten.
Du het weer lovam tot stand.
Neen, niemand l<on't verwachten
b ver tncn ltet tharu ziet.
Hij draait doorom nog niet.
't gebouw zo 't weer verrees,
Is groter dan te voren
Verwekt dus nieuwe vrees.

Als

hij zich weer lant horen.

Maar,'t mag niet deh met riet,

Ílij draait daaromnog niet.
De kraclten ingespant,

Door 't puikje van vijf bazenLijlo vlug 't gebouw tot stand.
Doch ik hoor hem al weer razen

Hij

heefr nog niet gedraaid,

Al hceft de vlag gewaaid.

schaam.t zichvoor elks oog.

Tracht zo't gezicht te ontwijlccn.
Maar deuren en een stek,
Zich schuwen achtger het hek.
Vanwaar dan moed en l<racht,
En redding ait het lijden.
? dat dc macht,
Du zal de plicht bestrijden.
Het riet en het gebouw,
Als 't won^d.er van heel Grouw.

In een ander vers bezong hij de herbouw aldus:
Men bouwde weer een poldenïlolen
Op 'd afgebrande l<raton nëer.

'tWas rottig, het verm.olrnde h.olen,
'k ki; schielijk toch verbrandt hij weer !

Er was dus een herbouw
van de molen gekomen.
Men had een grote poldermolen op de oude onderbouw gezet met ijzeren as en roeden. Hu
werd met stort betimmerd, want riet werd niet

weer toegestaan. L*g
heeft

dez.e molen het niet
uitgehouden, op 26 Jan.
1887 wirs het weer raak

en brandde weer tot
onderbouw

af en

de
weer

was de eigenaar niet thuis
(wel een beetje verdacht).
Geen wonder dat de haat
tegen de man groter werd

en dat was

wederkerig.

De Grouwsters

stelden
een boycot tegen de eigenaar in. Van der Leest

was genodzaakt zijn le-

vensmiddelen in andere
dorpen te kopen. Grouw
Ruïn"e van de molen met daarvoor de gemcerlte-veldwachter
v.d. Riet. Linl$ de waagmeesterwoning gedeeltelijk zicht- offerde er toen wel zijn
goede naÍun aan op bij
baar.
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vreemdelingeÍL die overigens oppervlakkig oordeelden. Soms las men van "Het Godver-

De heer Franke had nog nimmer een foto of tekening van de molen kunnen vinden, maar
onlangs kwam het schilderij boven water. Het is geschilderd door Arme Sjibbes van der
Meulen, een zoon van de schrijverdichter Tsjibbe Gearts.
\Yij zeggen de heer Franke dank voor zijn bijdrage en vragen orue,lezerc bij deze of zij
wellicht over een foto van de betreffende molen beschikken.
Aanvullende gegevens zijn eveneers welkom. Misschien dat er dan nog eens een artikeltje in zit. Tot slot melden we dat foto's, zowel zwart-wit als in kleur, verkijgbaar zijn bij
het streekmuseum in Burgum.

geten en heÍÍreltergend Grouw".
Na de tweede b,rand is de molenru'rne aan de gemeente verkocht (1890),

Bij

afbraak werd het ijzerwerk verkocht en de onderbouw afgebroken. Het z.g. Groen
werd geëgaliseerd en waaÍ eens de molen stond staat nu ongeveer de muziektent. Een
andere keer iets over de twee houtzaagmolens.

Info uie Het artikel van Joch. Nieuwenhuis uit de "Frisia" van dond. 23 nov . 1965.
ln 1925 was dit ook al in de Frisia verschenen. Het is enigszins ingekort en gewijzigd.
S. Andrhgu,

SCHILDERIJ MOLEN

HEERENVEEN-

BURGUM

Het is al weer geruitijd geledeq dat ik
van Popke Timmerman§ een tip l«eeg,

me
I
I

dat er op het kerkhof
van Midlum een grafsteen lrg met daarop
de afbeelding van een
houtzaagmolen.

Op een goeie dag ik
daar eens heen, het
gehele kerkhof afge-

zocht, maar

geen

steen gevonden.

Toen ik het kerkhof
zou verlaten, zàg ik
opeens tegen de toren

de bewuste

steen

staan. Op zo'n plaats

zoek

je

gewoonlijk

niet een steen.
Het bleek, dat het op-

schrift van de

steen

ontbrak. Dit zou zijn

afgehakg maar achReprodul«je M. Eversen ncffens in oaljeferf skilderij fan

t

1885

fan Aww Sjibbes v.d.

Meulen.

De foto van het schilderij werd ons toegezonden door Douwe Franke uit Burgum. Hij
schreef ons dat de betreffende molen tot 1920 heeft gestaan op de molenhoek te Burgum.
De laatste molenaar was ene Okke R. Douma. Het molenhuis, rechts, staat er nog steeds.
Het is een mooi, flink huis. De schuur rechts is verdwenen.

teraf blijkt hierin een
maÍmeren plaat te
hebben gezeten.

In het boek "Kerken
en kloosters in Har-

Kerlchof

Midlum

1985 Anrw

1749 Odophi.

lingen en Midlum" staat alleen de datum van deze steen vermeld . (ï7 49)
Van de koster, de heer D. Hibm4 vernarn ik dat er indertijd een Engelsman bij hem was

vt
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geweest, welke op zoek was naar familie-gegevens.
(Dit verhaal staat in het volgende artikel).
Door mij is toen de redaktie van de Harlinger Courant hierop attent gemaakt en dit resulteerde in een artikel hierover in de l«ant.

T. Severein is hierover ook door mij ingelicht en heeft hierover een stukje in zijn boek
"Molens in- en om Harlingen" geschreven. (blz. 68-ó9)
de jaartallen niet klopten.
Naar aanleiding van dit boek, reageerde de heer J. Smit uit Stiens, met bijgaand artikel, in
de H.C. Dit via de heer Y. Elsinga.
Als de gegevens van de heer Smit juist zijn, er is geen enkele reden om hieraan te twijfelen, komt de geschiedenis van deze grafsteen in een geheel ander licht te staan.
Het leek mij wel goed, om voor de "geschiedvorsers" onder onze lezers dit onder uw aan-

Hij kwam toen al tot de conciusie, dat

dacht te brengen.
J. Brunsmann.

grafopschrifte4 met naam en dergelijke, uitgehakt zijn is niet bekend. Mogelijk het gevolg van de brandstichting: wraak of wroeging?
Dat de grafsteen bewaaÍd is gebleven hangt samen met het feit dat tot 1851 de staat het
grafregister bijhield en dat grafstenen wel verwijderd , maar niet vernietigd mochten worden. Na 1851 viel deze bevoegheid aan de eigenaar van het kerkhof, hetzij aan de gemeentelijke of kerkelijke overheid ter plaatse.
Bij achterstand in betaling of afkoop van grafrechten, verkregen deze lagere overheden
het recht grafstenen te verwijderen. Betrof het grafstenen van na 1851., dan werden deze
veelal vemietigd. Daar grafstenen, zoals gezegd, daterend vóór 1851 wel verwijderd,
maar niet vernietigd mochten worden, bleef de betrokken grafsteen intact. Gezien het bijzondere mooie beeldhouwwerk in de steen van het Odolphi-graf, is het niet ondenkbaar
dat de keÍkvoogdij van Midlum besloot deze als een sierplaat aan de toren te bevestigen,
toen de steen verwijderd werd, omdat er dertig jaar lang geen onderhoudskosten waren
betadd. Uit eerbied voor de overledene is misschien daarom wel de naam van de gestorvene weggebeiteld.
Hoe dan ook: zo kwam tijdens een bezoe§e de eeuwenoude 'molen'steen weer even tot

leven.

Zeer onlangs bezocht een Nederlander, die reeds tientallen jaren

in

Engeland

woont, zlin gebooÍeland. Hij kwam met een bepaald doel en dat leidde de bezoeker
naar de toren van Midlum. Hier staat al jaar en dag een grafsteen tegen de torenmuur geklemd, mnder dat daaraan enige aandacht werd geschonken.
De Britse Nederlander was bij het sneupen naar zijn voorvaderen in de geschriften
op de aanwezigheid van de grafsteen gestoten. Omdat dit nog een hard gaaf bewijs
uit het verleden was, besloot hij eens een kijkje te gaan nemen.

Hij ontdekte aan de muur van de toren een fraai beeldhouwwerlg opvallend door beeld en
techniek. Het beeld is namelijk zeer diep in de steen uitgehouwen, zodat een prachtig reliëf ontstond. Dat reliëf toont een fraaie houtzaagmolen met schuur en woonhuis. Hoewel
het oorspronkelijke opschrift om onbekende redenen is weggebeiteld, bleef het jaartal
I 749 blijkbaar ongezien.
Het betreft een grafsteen van een Italiaanse houtzager Odolphi, die zich zestig jaar eerder, (rond 1680) in de nabijheid van Midlum vestigde. Hier stichtte hij een houtzagerrj en
bouwde een houtzaagmolen, vermoedelijk in de Koningsbuurt.
De Italiaanse grondlegger had twee zoons, welke later de zagerij overnamen. De zaken
gingen daama minder goed, hetgeen voor één van de zoons aanleiding was om de zagerij
in brand te steken.
Hij belandde in de Leeuwarder gevangenis en overleed daar. De andere zoon en diens
familie schaamden zich blijkbaar voor deze daad en vulden hrur naÍun met een'e' aan, ter
onderscheiding van de andere Odolphi's. Beide naamvormen komen nog voor.
Toch kende de naaste familie van de brandstichter ook betere inborsten en vermoedelijk
zelfs heiligen, hetgeen valt af te leiden uit de Harlinger 'Sint' Odolphisteeg.
Fén en ander schijnt in 1899 besclueven te zijn door ene Jacob Hepkema. Waarom de

P.S.

In w. 66 vervolgen we dit verhaal met de realdie van

Y. Elsinga uít de

llarlinger

Courant.

UIT ONS PRENTENKABINET
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Op de onbekende molen achterop het kerstnummer 64 kregen we nog geen reaktics.
Wel zond de heer G. Mast uit Wierum ons een bijdrage over de tjaskers in het vm. waterschap "De Broeklaan" in Dantumadeel, waarvoor wij hem hartelijk dank zeggen.
Een stukje tjaskerhistorie
In no 64 "De Utskoat" van december 1991, is in de rubriek "Uir ons prentenkabinet" de
foto (van Franke sr uit Burgum) betreffende een tjasker onder Wouterswoude opgenomen.

Van deze zelfde tjasker bezit ik ook een foto, destijds van Douwe Franke gekregen, waarop ook het boerderijtje het zogenaaÍnde Smids-spulsje nog te zien is.
Dit "Smids-spultsje" is in het veld nog steeds aanwezig en heb ik op bijgaande topografische kaart met een pijltje ÍBngegeven. Het aardige is nu dat ik onlangs een kaart onder de
ogen l«eeg van het op te richten waterschap "de Broeklaan" in Dantumadeel (1918).
En tot mijn verrassing vond ik hierop precies aangegeven waaÍ toen nog 3 jaskers in het
gebied aanwezig waren. Alle drie liggen ze oostelijk van de Broeklaan richting "Het
nieuwe kanaal" of te wel de Zwemmer.
De meest zuidelijk is dus de boktjasker, die nu in Arnhem aanwezig is. Jammer genoeg
weten we dus niet of de andere twee bok- of paaltjaskeÍs waÍen.
Wat we uit de kaart wel mooi terug kurmen vinden is dat de jaskers dus stuk voor stuk
particuliere polders bemaalden. Aangezien er niet zo veel gegevens zijn waar vroeger de
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tjaskers exact stonder; is dit wellicht een waardevolle aanwinst voor de tjasker historie
Friesland en voor ons blad "De Utskoat."

\\
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\
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G. Mast.

Í.laterschap "De Broeklaan" in Dantuoadeel; voorstel Ged.Sraren ÈoE oprichcing en regleoenreridg in l9l8

Waterschap "De BroeUaan" in Dantumadeel; voorstel Ged. Staten tot oprichting en
reglem"entering in I 9 I 8.

MiedenWàlters-wàld jasker poWer Evert de Jong.
Eigenaar H. P. Smids, Ílardegarijp. Bemaalde tot 1927 ! 10 HA ontgowun rietland in
wouerswoude. overgeplaats naar NoM Arnhem in l928.zie Gelders Molenboek2SSrg

(Foto) Onze naoie Hollandsche Polderland. - Vredig grazen de loeitjes langs de sloot.
Op den achtergrond ziet rnen eenige molens, die zoowel voor vreenrdeling een groote at'
tractie en een schilderachtige stoffage van hel karalaeristiekc Ílollandsche Landschap
vormen.

siEuatÍe
Ej

asker

Locatie drie tjaskers

Dit is het nieuwe onbekende molenplaatje dat we enige tijd geleden opgestuurd l«egen
van de heer Bogaard uit Jellum. De oplossing weer graag opsturen naar de redaktie waar
nieuwe onbekende weer welkom zijn.
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VERSLAG MOLENAARSGROEP BOLSWARD

BESPRËKINGEN EN/OF AANKONDIGINGEN

MOLENLITERATUUR

De redaktie l«eeg van de molenaarsgroep Bolward e.o. uitgebreid cijfermateriaal beueffende allerlei draaigegevens. De groep molenvrienden heeft over de afgelopen driejaren
alles in schema gezet, per maand. Wij volstaan op deze plaats met het vermelden van de
jaarcijfers, per molen gerangschikt.
De Eendracht te Kimswerd (Fr. molenb. nr. 72)
Draaiuren: belast onbelast totaal asomwentelingen

1989
1990
1991

- 128,01

- 132,20 - 260,21 geen teller

Draaiuren:

belast onbelast totaal asomwentelingen
- 58,38 -108,00 - 166,38 -163.556
- 66,30 - 35,30 - 102,00 -104.554
- 47,25 - 50,45 - 98,10 -104.256

-114,48 - 64,05 -

-63,30 -65,25

178,53

-128.55

De Hiemertermole te Burgwerd (Fr. molenb. nr. 85)

1989
1990
1991

De Pankoekstermolen te Witmarsum (Fr. molenb. nr. 84)

belast onbelast totaal asomwentelingen
- 76,35 - 102,45 - 179,20 - 18.245 (vanafnovember)
-120,53 - 91,10 - 212,03 -99.408
- 53,40 - 79,30 - 133,10 -69.939

Draaiuten:

1989
1990
1991

De Klaver te Bolsward (Fr. molenb.

belast onbelast totaal
- 93,05 - 5,33 - 98,38
- 96,55 - 7,10 - 104,05
- 98,45 - 1,45 - 100,30

nr.90)

I)raaiuren:

asomwentelingen

1989
1990
1991

-92.790
-94.790
-86.780

De Babuurstermolen te Tjerkwerd (Fr. molenb. nr. 100)

Draaiuren:

belast onbelast totaal

asomwenteiingen

1989
1990
1991

- geen gegevens beschikbaar
- 43,25 - 24,15 - 67,40
-76,30 -45,40 -122,10

Draaiuren:

belast onbelast totaal asomwentelingen
-145,40 - 0,00 -145,40 -140.315
-139,15 - 0,00 - 139,15 -148.590
- 51,30 - 2,05 - 53,35 - 47.405

geen teller

De Oegekloostermolen te Hartwerd (Fr. molenb. nr. 97)

1989
1990
1991

Met dank aan de heer Teemstra voor z-ijn inzending.

door
Gerben D. Wiinja
Nieuw Utrechts Molenboek een aanwlnst
Zesendertig jaar na het allereerste 'Utrechtse Molenboek' is onlangs dan eindelijk het
Nieuw Urechts Molenboek verschenen. Hoewel tussentijds (n 1972) nog een UtrechS
Molenboek was verschenen, is met de nieuwe publikatie toch wel een lven§ van velen in
vervulling gegaan. Na het tweede provinciale molenboek is immers al weer bijna een
nieuwe generatie moleriliefhebbeÍs opgestÍran. Vele provinciale molenboeken zagen intussen het licht, maar het 'Utrechts Molenboek' was een der eersten van de nieuwe lichting en spoedig niet meer vert«ijgbaar. Gelukkig is in die leemte nu dan voorzien. En...
op waardige wijze!
De heer J. Hoekstrq voorzitter van de Stichting De Utrechtse Molen, constateert met voldoening dat het goed gaat met het Unechse molenbestand: telde de tweede inventarisatie
28 molens, thans zijn er twee molens meer. Toch zijn er ook zorgenkinderen: enkele molens zijn nodig aan restauratie !oe, terwijl anderen zo'n belabberde biotoop hebben dat
overplaatsing eigerilijk de enige oplossing is.
Hoewel de provincie Utrecht met haar dertig molens niet uitblinkt in aantal, is het boek
alles behalve mageÍtjes. Maar liefst 256 bladzijden hebben de auteurs Den Besten, Pouw
en De Vries aan hun trots, de wiekendrager, gewijd.
Jan den Besten, bekend van o.a. de cursus 'Opleiding Watermolenaar', schreef een boeiend inleidend artikel over poldermolens, dat zowel historisch als technisch als een verrijking van dit boek beschouwd mag worden. Hij interpreteert heersende stellingen en
plaast die overtuigend in een nieuw daglicht.
Gerrit Pouw, bekend van de informaties van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, stelde
artikelen samen over korenmolens en houtzaagmolens, eveneens met een historische en
technische inslag. Fraaie doorsnede-tekeningen van zijn hand vormen een goede aanvul-

ling op de tekst.
Gerbrand de Vries, de biotoopman van De Hollandsche Molen, zorgde voor een belangrijke bijdrage over de molenbiotoop.
Dit aspect van molenbehoud verdient steeds meeÍ een hoge prioriteit te krijgen. Het is
dan ook zeer terecht dat in een provinciale inventaÍisatie dit probleem volop aandacht

krijgt!
Bijna de helft van het fraai vorngegeven boek is gewijd aan de nog bestaande molers in
de provincie. De geboden informatie is uitgebreid, zowel technisch als historisch. De
foto's zijn mooi - iets meer molens in de zeilen had van ons gemogen! - waarbij aandacht
is geschonken aan fraaie details, terwijl zo mogelijk ook oude foto's zijn bijgevoegd.
Op elk werk is wel wat aan te merken en deze uitgave vormt daaroP geen uiZondering.
Zo ontb,reken er bijvoorbeeld registers op plaats-, molen- eÍI persoonsnamen, terwijl een
trefwoordenlijst ook zijn nut kan bewijzen. Verder voldoet de provinciale kaart niet aan
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de eisen die gesteld mogen worden aan zo'n publikatie: op de kaart ontb,reke,n alle
plaatsnamen! Met het intekenen van de nummers van de inventarisatie had men dat bezwaar iets kunnen opvangen, doch ook dat heeft men achterwege gelaten. Bovendien
za5en we de kaart liever afgedrukt op de beide schutbladen i.p.v. op blz. 8 en 9. Wel
weer een verdienste van de kaart is het aangeven van de standplaatsen van verdwenen
molens. In de steden vallen ze echter weer niet goed op. De twee achter in het boek opgenomen routekaartjes maken evenwel weer wat goed!
Het'Nieuw Utrechs Molenboek'is uitgegeven door de stichting Matrijs; de belangstelling van deze uitgever voor geschiedenis en aanverwante zaken heeft reeds eerder geleid
tot fraai voÍmgegeven molenboekjes over Kinderdijk en Katwoude. Met de nieuwste publikatie is opnieuw in de roos geschoten! Het boek oogt fraai met de mooie foto van een
wipmolen op het stofomslag, het ligt prettig in de hand met een formaat van l7 x24 cm
en het laat zich prettig lezen waarbij de fraaie foto's - waaronder diverse in kleur - ook
zeker aanspreken.
voor de prijs hoeft ook niemand het te laten. voor 39,90 is het verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever (rel.: 030-343148). wij kunnen u deze uirgave van
harte aanbevelen.

f

De molens van Limburg - een standaardwerk van formaat
Wat hebben we lang moeten wachten op inventarisatie van de molens in de meest zuidelijke provincie van ons land. op het moment dat we dit schrijven hebben we het boek nog
niet onder ogen gehad, maar wanneer we de prospectus mogen geloven wordt het het enige boek dat een kompleet overzicht geeft van de wind- en watermolens die gedurende
anderhalve eeuw in deze provincie gestaan hebben. In het maar liefst 800 pagina's tellende werk zijn drie delen in één band samengebracht.
In het eerste deel komen de twaalf belangrijkste molenfunkties aan de orde, alsmede de
machines die in de molens geb,ruikt werden. Ook de invloeden op de ontwikkeling en de
achteruitgang van het molenbestand en de aspecten van molenbehoud komen in dit deel

Het tweede deel geeft een beschrijving met achtergrondinformatie van de 330 wind- en
watermolens die in Limburg gestium hebben en waarvan een klein aantal nog bestaat.
van de meeste molens is een afbeelding opgenomen. op kaartjes worden de standplaatsen aangegeven.
Het derde deel bevat de gebruikelijke inventarisatie van het huidige molenbestand waarbij de rompen en andere restanten niet vergeten zijn.

Op het moment dat deze Uskoat verschijnt is de inkenenperiode reeds verstreken. Aangezien de oplage beperkt is en de respons groo! kunnen we belangstellenden aanbevelen
spoedig te reageren bij uitgever Bura-Boeken te Eindhoven (tel.: 040-lll30l). De prijs
voor dit lijvige boekwerk bedraagt f 129,-. Het formaar ís 22 x3l cm. Her boek is geillustreerd met ruim 500 afbeeldingen! Het standaardwerk is daarmee het meest omvangrijke deel in de reeks provinciale moleninventarisaties.

Mededellngen van de werkgroep'f,'ryske Moletaal'
It tal sprukwurden en Étdrukkings d& 't de mole in rol yn spilet, is yn it Frysk net sa grut,
mar der is dochs wol in tal dat it neamen wurdich is.

Earst de mole yn't algemlen:
1. It is yn'e mole (er wordt aan gewerld).
2. It hat lang yn'e mole west(er is lang aan gewerkt).
3. De mole moat yn'e wyn(wij noeten eten).

4.

De mole stiet net te wyr. (wordt wel gezegd van kinderen die weinig graag bij de

maaltijd zijn).

5. It moolsje

draaít (rnealt) stadich (als 4.).
Syn mole kaam ek yn it seil (Nj raalde ook aan het vertellen).
7. Mei mooltsjes rtrurc (niet goed bij zijn hoofd zijn).
8. In slach mei de moleroede hànha(als 7.).

6.

No dan de wettermole:
l. [nwettermoleisintwaddelànhearre(hetonderlutudvaneenwatermolenkostveel).
2. Hja hat twa bilpleasen en in wettermole (wordt gezegd van een rneisje dat gaat trouwen zonder enig,bezit, de bi(d)t)boerderijen zijn een toespeling op bil en het Bildt).
3. Molen en hinnen hat men altyd lèst mei (molerx geven evenals kippen abijd last, hier
worden met rame watermolens bedoeld).
De moolner sels wurdt ek net fergetten:
l. De mirs yne moalkiste mien! dat er de moolner sels is (/rf' doet ermee alsof het zijn
eigendom is).
2. Wy litte God en de moolner skiede (wy zullen die zaak laÍen rusten).
3. It kruien heart ta de taken fan de moolner. Aardich is yn dit ferbàn: As de wyn omrint,
moat men de mole kruie (a/s het getij verloopt, moet men de bakens verzetten, oftewel
bij veranderde omstandigluden tnoet m.en andere maatregelen treffen).
Sels de mooldersfeilt is yn'e Fryske Étdrukkings oanwëzich:
Pas op! de mooldersfeint tikket oan it finster (wordt tegen ondeugende kinderen gezegd. De molenaarsloteclt is overigens de wind).
2. Dèr is de mooldersfent (wordt gezegd wanneer zonder aanwijsbare or,trzaak een

l.

deur opercpringt; dit was vroeger een ongwtstig voorteken!).

dy't op in bepaalde mole betrekking ha:
1. De nötmole: in mole sette om in ljippen rogge te meallen (veel drukte maken voor

No noch in pear Étdrukkings

een

kleinigheid).
it wriuwt as mealstienen (er is veel oncnigltcid).
2. De mostermole: dat is in hymphamp op in mostermole (een ding net vreem.de vorm).
Hast wolris in hymphamp op in mostermole sjoen? (werd voor de gek aan kinderen
gevraagd; of ze wel eens iets gezien hebben dat niet bestau).
Een hymphamp is in dit verband het gereedschap van de rnolenmaker waarmee hij de

a.a

JJ
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k fu rnolervoeden drrifi; een mostermolen was in dc nueste gevallen gem
windtnolen, rnt at een rosmolen en had dus geen tnolenroeden rudig en das was een
hyntphotttp hier ook niet nodig.
3. De muonts en de jasker - in prachtich sei - sprekwurd: It is allinne foar my dat de wyn
waait, sei de muonts en hy seach ferachtlik del op in jasker (lwt is allcenvoor mij dat
dewindwaait, zei de rnonnilottolenen hij zagverachtelijkneer op eentjasle).
lek*cn

Ta beslÉt in tige wichtich tnderdiel fan de mole de as:
1. As de mole gjin as hie, koe er net mealle (wordt gezegdwanncer iennnd zinspeelt op
onbereilbare dingen).
2. As, as? De as sit yn'e mole (als l.).
3. As alle assen ris ien as wiene, wat soe dat in grutte as wèze, en as alle wetters ris ien
wiene, wat soe dat in grut wetter wèze en as dy grutte as dan yn dat grutte wetter foel,
wat soe dat dan in grutte plof j aan (als I .).

Gerben D. Wijnja.

De heer Douwe Franke uit Bergum is bezig met het verzamelen van gegevens over de
molens van zijn woonplaas. Er komt binnen afzienbare tijd een geheel herziene uitgave
van het boek "Burgum, Wàld- en Wetterdoarp" dat in 1964 verscheen bij Laverman in
Drachten. (schrijver H. van der Vliet) Daarin zullen de molens dan ook de nodige aandacht l«ijgen. De heer Franke heeft zich belast met het onderdeel molenhistorie en bij
zijn speurtocht stuitte hij op een relatie met Oosrerwolde (Fr.)
v

r aag gaat

Deze restauratie behelsde het volgende:
1 - Een nieuwe kop op de noordeli"ike achtkantstijl plaatsen.
2 - Het maken van esn nieuw peïspilrondsel.
3 - Het gangbaar rnaken van de werv'elbalk van de naloper.
4 - Het opnieuw stellen van ele nalopersteen.
5 - Het aanbrengen van cle pelkuip.
6 -- FIet maken van een schoot kaar en pelsshuif"
? - Het maken van de pasbaik en pesbalkondersteuningen van de beide pelspillen.
- FIet rnaken vÍul een r-§verij rnr:t cen hele /-oef Bn de hi;heïrorende ri*rnspanner ,;n ge-

I

Voor aanvullingen houden wij ons ten zeerste aanbevolen!

Zijn

Zoals u in de vorige Utskoat heeft kunnen lezen is het afgelopen najaar een restauratic
uitgevoerd aan het binnenwerk van "De Hond".

hierbij.
GWD

Hat der yn Easterwàlde noch in rnune stien?
Oan'e Noardl<ant fan'e Burgurnerdaam ltat oan 1907 of 1908 ta in oaljemfine stien, dy'Í om
1900 hinne yn'e oml<rítenfan Burgurn bekend stie as "de mfine fan Pijbes" (Piebes)
furdcr hie de mfine ek tsjinst dien as iik- en pelmfine.
Pijbes waard yn't begjin fan dizze ieu opfolge troch syn skoonsoan Jan Okt<cs Bosgra, mar dy
seach it al gau net mear siÍten en is as mfinder ophàldenyn 1907.
De mfine moat doe al gau öfbrutsen wëze en soe troch de Burgunrcr skipper tapik P. van der
Wal nci Easterwölde fearn wëze.
Is der immcn finder de lëzers, dy't dit befestigje kin of wit dat er yndie yn dy tiid in oaljemfine
yn Easlerwdlde stien lwt?
Graach in berjochtsje oan'e Redal<sje of oan D. Franke, De Yp 80,9251 NB Burgurn.
Yn't foar íank.

leider"
FIet maken vÍur een nieuwe pasbaik en ophanging van de rnaaïstcnen.
i0 - Het maken van een nieuwc schudelehJak.
1i - Ï{et beter llaten sporen van steenrondssl i}n spoorwiel.
:'] _ Een nieuw keif r*chts b«:ven Cc steenzolcler.
13 - Het oprnieuw pasmaken van tJe ïrovenijzers van *.le koningsspil *n steenspil.
14- I)e stelling boven de hinnensluiting afdichten met Vavoclor.
t5 - De roeden zijn dor:rgehaald en er zrjn nieuwc roewiggen geplaatst.

9-

Tevens is dit jaar door de groep molenaars van "De Hond" de gehele bovenbouw geschilderd en de stelling geteerd.
Dit voorjaar staat nog het overnieuw ophekken van de binnenroe op het program.
Het hekwerk zal dan tevens een diepere zeeg en cen gÍotere voorzoom krijgcn,
Het birnenwerk zal verder gecompleteerd wordcn mct ecn wan lschoner), welkc vroegcÍ

in "De Eendracht" te Anjum stond.
Deze staat al een paar.;aar opgeslagen in muscum "Dc Brink" te Vccnklttostcr.
seum heeft vooÍts twee bascules beschikbaar gcstcld.
De molenaars zoeken nu verder nog naaÍ een klcinc mcngcr, pietter en een buil.

Dit mu-

De molen "De Hond" is iedere zaterdagmorgen in bedrijf als lesmolen, rnet op dit rrrornent 5 leerlingen.

G. Gremmó, molcnaar
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{o ffnipsoí{oos
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Nr.26

àoor ?opft e Ttmmermans

Voordat we doorgaan met het nieuwe artikel, gaan we eerst terug naÍr knipseldoos nr. ?5.

Van dhr. \V. O. Bakker kreeg ik een foto
met gegevens van de oude korenmolen
van Brucht. Die thans weer opgebouwd
is in Hollum op Ameland. Deze gegevens
en foto wil ik u als lezer niet onthouden.
De heer Bakker gaf mij over de bijgevoegde foto de volgende gegevens door:
"Brtrcht, gem. ambt. Hardenberg (Or.)
1,3 km ten z.o. spoorweghalte aan het

Overijssels lunaal westzijde en ten
N.N.O. van Borgentheim. (belt- ,Í
berg-) l<orerunolen van Ter Voorde. En
was reeds in 1927 al ontwiekt". Tot zover de heer Bakker en nu over naar het
nieuwe artikel.

De zaagmolen "Hersteller", een opruztle voor 1905. Toen heeft hij op beide roeden zelfzwiclting gelaegen.

We gaan deze keer naaÍ de gemeente
Menaldumadeel en we nemen nu eens
twee molens op die iets met elkaar te ma-

ken hebben. Ook het knipsel wijst er al
op. Het betreft de beide zaagmolens van Schenkenschans (Fries: Skinkeskàns). Schenkeschans was een buurtschap aan de Harlingertrekvaart (nu Van Harinxmakanaal) en Zwctte (= gegraven (grens-)sloot en v.h. Sneker[ekweg geheten) gelegen onder de rook van

Deinum. Het was een oud industrieterrein, het domein van o.a. 2 zaagmolens, kalk
ovens en een steenfabriek. Er was vanouds al veel bedrijvigheid en de afzet mogelijkheden waren goed, het was gelegen onder de rook van de Friese hoofdstad L,eeuwarden.
Nu eerst iets over Schenkenschans en dan nog iers over de molers.
We citeren uit het boek: "l,eeuwarder Straatnamen" het volgende:
"Aan de zuidzijde van de Nieuwlands- of Harlingertreloaart werd een trekweg aangelegd, well<c sedert 1652 ten behoeve van het verl<cer met Bolsward en sed.ert 1662 tevens
voor dat met sneek werd gebruikt: de snekcrtrekweg. In de hoek tussen de vaarten naar
Harlingen en Sneek lag Schenlewclans (1667 Schinckeschans), dat tot de grenswijziging van 1962 onder Deirum (Menaldwnadeel) werd gerekcnd. Het is niet uitgesloten
dat de stadhouder George SchenckvanToutenburg

(t

1540) aldaar een sterk e aanleg-

De zaagmolen "De EendracltÍ",
ar

c

hief

v

0Í-t Le e uut ar

den.

een zeldzamc

oprwmc die we vorulen in het gemeente
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de, Íemeer daar er aan de overlcant, op de hoek van V,wette en Srrckertrekweg, een huis
Toutenburg heeíl gestaan. De trebweg ten noorden van de vaart, de Harlingertrel<weg,
is enige jaren eerder dan de zuidelijkc, n.l. in I (il6 onÍstaan."
Tot zover dit citaat. Een grote stad/plaat-s had (en heeft) nu eenmaal veel produkten nodig, zoals; planken en balken. En niet aileen voor huizenbouw e.d., maar denk ook eens
aan de scheepsbouw rond de stad. L,eeuwarden had vroeger dan ook diverse z.aagmolens.
Daarom is het jammer dat de laatst overgebleven zaagmolen is verbrand op ló-01-19ó4
(gebouwd n 1662, genaamd "De Fisker") en <lat terwiji er plannen waren voor verplaatsing van de romp en het compleei maken ervan. Het zaag (-molen-) bedrijf van de Fa.
R.S. Timmermans (in de verte fam. van mij) moest n.i. wijken voor o.a. wegenaanleg
voor de «:enmalig nieuwe rondweg. Het bedrijf wa-s tc vinden iets ten zuiden van de huidige Eebrug en de "Open Hof Kerk".
Maar nu terug naar de twee molens van Schenkeschans. En hierbij een kleine aanvulling,
Op de landkaart van Ottens (1739) komt er reeds een zaagmolen voor. Vrijwel zeker ecn
wip (-stelling-)molen, de voorganger van de latere zaagmolen "De Eendracht". In het
boek "Stads- en dorpskoniek van Friesland" staat vermeld bij 09-08-1812: de zaagmolen "de Poltrok" op Sclwnkenscharx onder Deinum wordt $gebroken". En nu nog iels
over de andere molen. [n het eerste dee] van: "Stads- en dorpskroniek van Friesland"
wordt op 2A-10-1763 vermeld: "Aanbesteed het uitgraven van een kolk bij de nieuwe
molen bij Schenkenschans". Volgens drs. Dick Bunskoeke slaat dit zeker op de zaagmolen "Hersteller".

Tot skrt nog ies over de schrijver van het artikel. Het is geschreven door de Leeuwarder
heer Libbe Kamminga (* 1914). Hij is/was economisch-historisch publicist en controleur

bij de Arbeidsinspectie.
Bronnenmateriaal en dank aan:
- dhr. W. O. Bakker, Harkstede.
- dhr. D. Swiers&a, l,eeuwarden.
- Gem. Archief en Stedelijke Bibliotheek, Leeuwarden.
- Encyclopedie van Friesland, Leeuwarden I972.
- Leeuwarder straaElamen, door W. Dolk, Leeuwarden 1969.

-

Stads- en dorpskroniek van Friesland deel een en twee, van Dr.

C. A.

Wumkes,

Leeuwarden 1950 en 1954.
- Enclyclopedie v/h hedendaagse Friesland, Leeuwarden zj.
- Knipsel is van dec. 1967, uiu Leeuwarder Gemeenschap.
- Eigen herinneringen en foto verzameling.
Heerenveen, febr. 1992

HOUTZAAGMOLEN OP SCHENKENSCHANS
Schenkenschans behoorde tot aan hetJaar 1961 tot het grondgebied van de gemeente Menaldumadeel, daarna werd het op vreedzame wiJze geannexeerd dmr de gemeente Leeuwarden. In de vorlge eeuw waren hler nogal wat takken van n{iverheid,
dle zich economisch hmfdzakelijk op Leeuwarden oriënteerden. In latere Jàren vestlgden de kantoren van deze ondernemingen zich ook meestal in de stad Leeuwarden. Dit stukje industrieterrein was zeer gunstig gelegen, namelijk op de splitsing
van de belangrijke vaarwegen Harlingertrekvaart en SnekertrekvaaÉ en dat in een
tijd dat zeilschepen en vaarrvegen belangrijker waren dan het toen onbetekenende

verkeer langs de weg.

In de vorige

in en bij In het jaar 1803 werd de molen opnieuw

eeuw waren er

Leeuwarden vier houtzaagmolens, nÍunelijk die van Sietze Gerrits de Boer (later de
fa. S. van Hulst) op't Vliet, de molen op de
Oldegalileën van IJ. D. Visser (later van
Jan T. van der Wind) plus de beide molens
op Schenkenschans (toen gemeente Menaldumadeel). Alle vier molens bestonden al
in het ja* 1815, zijn dus in de jaren daarvoor gebouwd.

wanneer moren " De r"JrÏ:nÏï:"Tt:iï:
gebouwd, is niet bekend. V/e komen hem
voor het eerst tegen in een advertentie in
de Leeuwarder Courant van 4 oktober
1788. Dan wordt n.l. te koop aangek)den:
"Eene Schoone hegte Stander-Hout Mo«llen de Poltrok genaÍrmt, met Huizinge en
Hovinge, bij de Koopman en mede eigenaar Tabe Eeltjes bewoond op Schinke
Schans onder Deinum en

bij de Erven Ger-

ryt Lolkes en Broeders in Comp.
P. Timmermans"

gedre-

verkocht maar dan onder de naarn "De
Eendracht".

Eigenaren werden toen

DiÍk E. S. van

Driesum en Taeke Sybrens met hun diverse echtgenotes (!) van wie die van Teake
Sybrens onder de toepasselijke naarn Anna
J. van der Wind, een naÍun die hij zelf als
"van" zou aannemen. Bijna honderd jaar
zouden deze beide families en hun generaties "De Eendracht" gezamenlijk exploiteren met een Van der Wind als houtzaagmolenaar.

De koopsom bedroeg 8000 Caroliguldens;

dit zal dus een betrekkelijk nieuwe of vernieuwde molen geweest zijn. De conditie
wÍrs: "te betalen met Zikeren Klinkende
munten en niet met Lands Obligatieën of
andere Effecten..."

Strijkgeld was toen ook al in gebruik want
bovendien moest worden betaald: "... daarenboven 414 Caroliguldens en 16 stuivers

vell."

wegens verdiende en verlegde Strrlk en

Dit was dus nog het oude oorspronkelijke
type molen. In 't algemeen stander-molens

Verhooggeld".

genoemd en voor de houtzaagmolens de
speciale benaming poltrok. De molen stond
aan de Harlingertrekvaart.

Voor 4000 Caroliguldens werd

een zekere Theodorus van

eigenaar

Wigcheren

"houtcooper" onder lreuwarden.

Verder was er dan nog een taxatierapport
van de inventeris opgemaakt door: Sj"fp
Pieters mr. Molenmaker op Oude Galileën
onder Leeuwarden, Sikke Tjoppes (of PopFres) mr. timmerman, Wouter Hedzers rnr.

molenmaker onder Huizum

en Michiel

Goitses, rnr. grofsmid onder Marssum.
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Onder een uitvoerige specificatie wordt als
[otaalbedrag venn eld 947 Caroliguldens en
7 stuivers.

Brand
Op 18 mei 1878 's avonds om 9 uur ging
"De Eendracht" geheel in vlammen op en
mede door de hevige wind gingen de hout-

schuur en de aanwezige houtvoorraden
verloren. Aan blussen viel niet te denken,
trouwens op het bedrijf ontbraken brandblusmiddelen en de brandweer van
I-eeuwarden zag alleen kans de belendende

zaagmolens hadden toch al geen toekomst
meer - mail de N.V. Overmeer kreeg behoefte aan uitbreiding van haar eigen be-

drijf.
De laatste eigenaar Taeke Taedes van de
Wint ontving voor de toen nog betrekkelijk
nieuwe en hechte molen de som van

f

23.526,80.

rrij kort daarna volgde,
heeft overigens nog goed geld opgebracht
De afbraak, die

smeulen.

vanwege het mooie en lange (de molen had
een grote vlucht) Amerikaans grenen hout.
Met de houtzaagmolens werd ook weer een
van de vele houtzaagrnolenaars die zich
Van der Windt, Van der Wind of Van de
Wint hebben genoemd, rustend burger. Dit
geslacht moet voer voor geneologen zijn;

In

op veel plaatsen in Friesland hebben ze

percelen te behouden. Als vernoedelijke
oorzaak werd aangenomen dat bij een onweer 's middags de bliksem in de kap was
geslagen en het vuur daarin was blijven

1878 waren eigenaren de gebroeders

Van Driesum en de

houtzaagmolenaar

Taeke Jans van de Wint.
Na enige jaren werd de molen op dezelfde

plaats herbouwd. Dat was aan de Harlingertrekv aart op ongeveer 200 meter afstand van de ingang van de Sneekertrekvaart. In 1883 werd de nieuwe molen in
gebruik genomen.
In 1892 verkochten de gebroeders Andries
en Simon van Driesum hun tweederde aandeel in het bezit aan Taede Jans van de

Windt, die daarmce de

alleeneigenaar

werd. Volledigheidshalve zij nog vermeld
dat de Van Driesums hun houthandel hadden gevestigd in het pand Camstraburen
81, waar nu nog een machinefabriek is gevestigd onder dezelfde naÍun "De Eendracht".

De laarsre verkoop

i3Jï:#'irÏ

van
vond plaats op 30 mei 1919. Eigenaar werd

toen de naastgelegen N.V. Leeuwarder
Houthandel v/h T. W. Overmeer. De nieuwe eigenaar ging het er nu niet zozeer om
een konkurrent uit te kopen - wind- hout

hun bedrijf uitgeoefend.

In

1867 werd "De Hersteller" gekocht door
Wytse Thomas Overmeer, houuaagmolenaar, afkomstig van Makkum, voor de som
van Í 12.000,--. Overmeer zag meer ontwikkelingsmogelijkheden op Schenken-

schans, vlak bij de stad I-eeuwarden. Hij
was een der eerste,n van een aantal Makkumer families - een kleine familieverhuizing

- die zich uit Makkum óf op Schenkenschans óf in I-eeuwarden vestigden.
Overmeer werd een jaar later gevolgd door
Wietze Lieuwes de Vries en familie, dakpannenfabriek te Makkum, die op Schenkenschans enkele kalkovens kocht.
Dit werd later de nu nog bestaande Bouwmaterialenhandel N.V.B. en uit deze familie kwamen ook voort de directeuren van
de eveneens nog bestaande steenfabriek
"Schenkenschans ". Volledigheidshalve ver-

"Tot in de wijden om.trek was de lucht
rood gekleurd en een menigte m.ensen was
op de been om van deze grote brand getuige te zijn.
Op een gegeven moment begon door de

hitte de stoomketel, stoom af te

blazen,

waardoor het gevaar van ontploffing niet
meer azrLwezig was. Een en ander ging gepaard met een geweldige stoomontwikkeling, wat een der brandweerlieden de kreet
ontlokte: "Dekken, de ketel springt".
Prompt lieten alle brandweerlieden van de
korpsen Menaldumadeel en Leeuwarden
zich op de grond vallen, de brand brand latende! Het gevaailwas toen echter al geweken.

ju* vond reeds de aanbesteding plaats voor een nieuwe stoomhoutza-

In hetzelfde

gerrj. Na de ingebruikneming

hiervan

Hersteller"
Ook van de molen "De Hersteller" is niet
bekend in welk jaar hij werd opgericht. We

wijzen we ook nog naÍr het artikel in dit
blad van april 1966: "Makkumer molens -

kreeg de houtzaagmolen "De Hersteller",
die uitsluitend op windkracht was aange-

Leeuwarder bedrijv en" .

komen hem voor het eerst tegen in het juut
1819 met als eigenaar Jacob Salverda. "De
Hersteller" stond aan de Sneekertrekvaart.
In 1857 werd voor de som van f 10.000,-eigenaar Jacob Keyzer, ambtenaar op Java

Om niet uitsluitend van de wind afhankelijk te zijn schakelde Overmeer al vrij

wezen, steeds minder betekenis, en de molen werd omstreeks de eeuwwisseling gesloopt.
Op zjuli 1900 werd het bedrijf een nÍuunloze vennootschap waaronder het nu nog
bestaat n.l. N.V. Leeuwarder Houthandel
v/h T. W. Overneer enZn.In 1909 kwam
er een uitbreiding door de bouw van een
timmerfabriek, die helaas in 1932 van\l/ege
de crisis moest worden geliquideerd.

" De

in het toenmalige Nederl. Oost Indië en
met verlof in Nederland. V/at deze verloË
ganger heeft bezield om houtzaagmolenaar
te worden zal altijd wel een raadsel blijven.

Het verlof duurde lung, want ongeveer een
ju* of tien bleef hrj op Schenkenschans.
De molen werd in dat jaur beschreven als
"een grote en forse molen, breed ruim 7
meter, hoog 23 meter en een vlugt van 19,4
m, met daarbij een ruime houtkolk, houtloods en 3 "knechtswoningen". De molen
werd gekocht van niet minder dan vijf eigenaren: 3 timmerb azen en 2 kooplieden.
Het zullen wel strijkgeldschrijvers zijn geweest, die bij een eerdere verkoop aan de
molen waÍen "blijven hangen".

spoedig over naaÍ stoomaartdrijving, waaraan betekenis
begon in te boeten.

bij de windhout-zaagmolen
I.{og een

brand

In de nacht van 24 op 25 februari 1897 's
nachts om half één brak in de stoomhoutzagenj brand uit. De Ireuwarder Courant
vermeldde o.m. hierover:

IMET MOLENVRIEND BRUNSMANN OP

L. KAMMINGA.

Ilql

AMELAND - Hollum.
26 november was het zover. Toen wij (J. Elzinga - M. Teernstra en J.B.) bij Holwerd op
de boot stapte& reed ook de grote kraan op de boot.
Te Hollum aangekomen was ook de kraan daar gearriveerd.
Nadat deze was opgesteld was het maar een kwestie van stropÍpen vastrnaken en hijsen.
Achtereenvolgens gingen achtkant-kap- staaríschoren en roeden omhoog. Alles paste
precies, zodat het werk ondanks het druilige weer vlot verliep. Ook van de kant van de

4l
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Amelanders was er ondanks het slechte weer nogal wat belangstelling. Een opvallende
verschijning hierbij was de kleinóchter van de vroegere molenaar mer haaÍ klompjes,
waarcp stond geschilderd "Korenmolen "De Verwachting" 26-11-'91". (foto ff. 1)
De heer J. de Jong welke vlak bij de molen woont, en daar ook geregeld meehelpt, had
van afvalhout van de oude
molen een voorzittershamer
gemaakt. Deze hamer werd
gedtrende het hijsen door
hem aan de voorzitter van
de "Vrienden van de Hollumer molen" op de molepöle
overhandigd.
(foto 2). V-l-n-r. op de foto
Dir. Gemeentewerken D. de
Boer - de voorzitter ? - ? de
heer P. Schuringa de heer J.
de Jong.

Op d" foto's 3 en 4 resp. de

kup in de stroppen en het

Foto 5. Het lag in de bedoeling dat in de loop van de volgende week het werk zou worden beëindigd. De molen is dan "draaivaardig". Het "maalvaardig" maken moet nog enige tijd wachten, dit in verband met de financiën.
Inmiddels heb ik van

Durk vernomen dat de
molen zover klaar is, al-

hijsen is klaar.

Terwijl Dtrk Posthumus

de

leen heeft hij wegens gebrek aan wind niet kun-

ladder vasthoudt steekt Jan
Rodenhuis een bout door de
korte schoren. (foto nr. 4).
Toen ik op donderdag 16 januari voor de laaste maal bij de molen ben geweest" was de
stelling al aangebracht (recht opstaande schoren) eÍr wÍrs meÍr bezig met het ophekken
van de roeden en aanbrengen van de voorzomen. (Oud Hollands).

nen draaien.

Hollum - De stelling is aangebracht,

de balie in aoruïuak.

Bij het gevluclt zijn de heHatten en sotntnige zoomlatten
aangebrachl. D.P. enJ.R. bezig mct het aanbrengenvan de
zoomlatten en bordschroten ( 16- I -1992).
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SEXBIERUM
Was het op 26 november op Ameland te doen, de volgende dag (27 november) was het
feest in Sexbierum. Na een uitvoerige restauratie (Molenbouw Hiemstra) werd. de molen
door com. v/d Koningin H. Wiegel weer in gebruik gesteld. Voorafgegaan door een aantal sprekers, sprak ook de commissaris zijn voldoening uit, dat er weer een industrieel
monument voor Friesland behouden is gebleven, Dat het hier eigenlijk maar om een half
monument gaat kwam niet uit de verf. (Voor enige weken terug had de stichting nog een
brief ontvangen van het gemeentebestuur van Franekeradeel. Hierin stond vermeld dat er
voorlopig geen subsidie zou worden verleend voor het. maalvaardig maken van de moIen.) Na het uitspreken van zijn redevoering werd door de commissaris de vang gelicht.
Wat niet-ingewijden niet wisten, was, dat de molen ondanks hij met "volle zeilen stond,
wegens gebrek aan wind niet zol z;4n gaan draaien als boven in de kap D. Posthumus en
Jan Rodenhuis niet de helpende hand hadden geboden.
Dit door via het asrad enige beweging in het wiekenl«uis te brengen.
Maar "wat het oog niet ziet deert het hart niet".
Achtereenvolgens werd nog een monurnent in de tuin en het z.g. "Wiegelbruggede" geopend err werd er nog een bezoek gebracht aan de tentoonstelling in de "Aeolus piramide". Na afloop kregen de bezoekers nog een kruikje vaÍl een bekende drankenhandel
"Olifant" en een drinkglaasje aangeboden.
De grote motor achter deze restauratie is toch zonder meer de heer Sibe Palma.
Van alle kanten is hij bezig geweest sponsoÍs voor de molen te zoeken, en dit vaak met
succes, o.a. heeft Schildersbedrijf Wits geheel gratis het schilderwerk aan de molen uitgevoerd met daaraan gekoppeld een 5-jarig onderhouds termijn.
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Ook de tuin rondom de molen kwam via sponsors tot stand.
Burgemeester Hartkamp noemde Palma een "Eochsetter". Mogelijk had hij hiervoor wel
een ander woord in zijn hoofd, maaÍ op zo'n bijeenkomst spreek je toch niet van een
"lastig persoon".
Intussen gaat Sibe rustig door met zijnmolen en hij krijgt het nog klaar ook.
(Op beide foto's "De KorenaaÍ en het "Wiegelbruggetje).

Vrouwbuurstermolen
De "Vrouwbuu^rstermolen" staat al sedert april 1991 tnet een roede.
Bij geruchte heb ikvernomcn dat er binnenl<ort iets zalworden ondernomcn.
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Milieu-aktie hardhout
Er wordt nogal wat ophef gemaakt over het gebruik van hardhoul dit i,v.m. met de veÍnietiging van de regenwouden.
Het GATT-rapport vermeldt hierover:
"De effecten van een verbod op de handel in tropisch hardhoud zijn te verwaarlozen.
Slechts een half procent van het geproduceerde hout wordt in ruwe vorm geëxporteerd.
Daar staat tegenover, dat viervijfde deel van de gekapte bomen direkt (of als houskool)
plaaselijk gebruikt wordt als brandstof.
"Gewoon, omdat de mensen te arm zijn om andere b,randstoffen te kopen".

verd. Yan Durk Posthumus vemam ik, dat de Hollumer molen eind februari voor de eerste maal zal grar. draaien. Dit was bij het beëindigen der werkzaamheden niet mogelijk
wegens geb,rek aan wind.

DUKSTERBUREN
Ook de poldermolen "De Eendracht" is weer aan onderhoud toe. De toch al wrakke lange
spruit wordt er niet beter op. \Yel zijn er enige noodvoorzieningen getroffen, zodat de
molen nog wel draaien kan. Maar op den duw moet hier toch in voorzien worden.

BABUREN
VEGELINSOORD

Bij

de "Babuurstermolen" zal binnenkort ook wel enig onderhoud nodig zijn.
aan het gevlucht (kluften - voorzomen enz.).

Dit o.a.

Ook de leipannen op het achtkant, waarvan reeds een aantal door houten plankjes zijn
veri'angen, vergen binnenkort onderhoud.
Er is inmiddels een paÍtij nieuwe leipannen bij de molen aangekomen.

In de grote loods van Bouwbedrijf Hiemstra te Tzurnmarum, worden de roeden van

de

len" t e V eg e lins oord op ge hekt.
lan Rodenhuis bezig tnet het aanbrèngenvan de bordschroten.
Duidelijk zijn de roedewiggen te zien. (foto 17-2-'92).
" D ee lsmo

Nadat de molen te Hollum zover klaar was, alleen hij heeft wegens gebrek aan wind nog
niet kunnen draaien, is Hiemstra Molenbouw begonnen met het herstd van de "Deelsmolen" te Vegelinsoord.
Op dit moment is de kap weer vrijwel gereed. (lassen aan voeghouten - nieuw windpeluw
enz.). In de loods te Tzummarum worden nu de nieuwe "Buurmaroeden" opgehekt. Bij
deze ophekking wordt gebruik gemaakt van roedewiggen, iets wat tegenwoordig weinig
meer voorkomt. Gebruikte houtsoort: Bankirai.
Zo het nu lijkt, zal deze molen binnenkort ook weer draaivaardig kunnen worden opgele-
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