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VAN DE REDAKTIE

I

Aan het eind van het jaar ben je geneigd terug te denken. Op molengebied is er heel wat
gebeurd, kwr je wel stellen en Friesland is daarbij op een positieve manier in het nieuws
geweest.

Met het herstel van de "Feanster Morme" te Swhuisterveen en de wederopbouw van De
Hoop in Stiens beleven we een, molentechnisch gezien, interessant jaar.
Andere restauraties zijn gaande of staan op het punt aangepakt te wordeÍI.
We denken daarbij aan de korenmolen Het [,am te Woudsend en de stadskorenmolen van
Sloten. We komen er volgend jaar ongetwijfeld nader op terug. Het herstel van de spinnekop bij Grou, de "Haensmole", is eveneens een prachtig project.
Het zal een sieraad worden op de hoek van het Pikmeer en het Pr. Margrietkanaal.
In Wolvega kreeg de korenmolen Windlust een nieuwe windpuluw en lange spruit en in
Vrouwbuurtstermolen kan elk moment een nieuwe roede gestoken worden. Wellicht dat
dat al geschied is op het moment dat U dit leest. Zoals eerder gemeld kan het herstel hier
plaas vinden dankzij een gift van de machinefabriek KOOI. Ook uit Sumar is een hoopvol bericht.
Molenproblemen zijn er echter volop. Wanneer we ons alleen beperken tot de biotoop
dan zou een Uskoat volgeschreven kunnen worden! Nog onlangs werden we bijvoorbeeld weer opgeschrikt door nieuwe bosplannen op de klei.
Een stadsbos oostelijk van Bolsward dient de stad meer aanzien te geven. Dit betekent
dat de spinnekop van Hartwerd bedreigd wordt. Gezien de afstand zal het bos eigenlijk
niet hoger dan 8 meter mogen worden. Dan dient men bij de boomkeuze wel zeer selectief te werk te gaan, want populieren e.d. schieten de hoogte in!

In het noordwcstelijk gcbied van het 'parkbos' staat cchter nog het onderstuk van een
spinnekop "De Wittc Molen", waarover
we in het verleden al eens een bijclrage opnilnen. Wannecr het bctreffende deel van
het bos nret ccn vijvcqlartij z.ou kunnen
wordcn opgcvulcl, dan is er voor een gespinnekop wellicht nog een
funktie weggelegd in het bemalingsplan

rest atrreerclc

van hct bos clal doorkruist wordt met sloten.

Dat Fricslancl echter op molengebied ook
heel wat te bieclen heeft, dat beleefden de
molenliefhebbers clie <tp zaterdag 26 september met De Hollandsche Molen op ex-

cursie waren in Friesland. Begunstigcl
cloor schittercnd wcer zagen zij een ware
molenprac-ht. Schitterend was het dat er

ondcrweg ook veel met molens gedraaid
Mctlen de "Poullen" bij

Dronrijp

was

per bus terrnuwernood bereil<baar.

werd.

I)at m«rlenliefhebbers best wel een reislustig volkj e zijn, kunt U trouwens ook in dit
nuntmer gewaaÍ worclen. Enkele reisverslagen z.i1n ingestuurd en wie weet stimuleert dit anderen om aan dergelijke ondernemingen een wat meer gestrucrureerd ka- "De Zwaluw" in Birdaard - hoogtepunt en
rakter te gevcn. Jan Coppens, voorzitter hoogste punt van de excursie"
van ons Gild zei het al in de najaarsverga- (foto's G. D.W.).

dering: "Als vereniging moeten we meer

M
Efu}:TB.:

"De Olifant" bij Birdaard.

bieden aan mensen die op een bijzondere manier met molens bezig zijn. We moeten een
denken op gang brengen".
Volgens Coppens moeten we als Gild wortelen in de buitenwereld, in ons dagelijks
Ieven. We zullen op weg moeten gaan om meer actieve leden en donateurs te werven.
Het je manifesteren op de hobbybeurs "VRIJE TIJD" is zo'n manier. U kunt eÍ meer over
Iezen in dit nummer. Ook is er in dit nummer aandacht voor de mensen in de anonimiteit
en verder waren we te gast bij een molenaarsploeg in Vegelinsoord die als groep "Penninga's Molen" al twintig jaar in de weer is voor de Jouster molen en die sinds 1975 ook
de "Deelsmolen" beheert.. Niet zomaar een ploeg dus.
Molenvriend Brunsmann uit Harlingen hield op de Gildvergadering een warm pleidooi
voor een provinciale molendag. Een pracht van een manier om de molens van ons eigen
Heitelàn te etaleren.
De eerste molenroute van De Fryske Mole sluit daa mooi bij aan. wellicht is het het
overwegen waard om bij de voltooiing van de derde route de officiële aanbieding daarvan te combineren met de Eerste Friese Molendag!

6

Zover is het echter nog niet. De kerstdagen en oud en nieuw staan voor de deur.
Met dit dikke kerstnummer van De Uskoat wensen wij U veel leesgenoegen onder de
kerstboom. En voor volgendjaar een goed draaiend 1993!
Gerben D.

Wijnla

NIEUWS VAN DE STICHTING
"De Fryske Mole"
- De restauratie van De Grote Molen

te Broeksterwoude vordert gestaag.

uit 1980 lijst

Z

Belast

Onbelast

Totaal

3
6
8 Miedenmolen Holwerd
11 Kleilànsmole Marrum
13 de Phenix Ma:rum
16 Hoekstermolen Hallum
18 de Prinsmolen Dokkum

2l

Beintemapolder Westergeest

22

de Victor'Wanswerd

23 deZwaluw Birdaard
24 Klaarkampstermeermolen
25 Kollumerpomp
26 de Hoop Stiens
28 Balkendsterm. Oude Leije
29 Gen. Kloosterpld.m. Hallum
30 Tochmaland Kollum

t24

40

155

45

40

Broekmolen Broeksterwoude

4l

de Windlust Burum

51 Marssumernolen
53 Himriksmole Groene Ster
55 Keimptilstermole Dronrijp
56 Hatsumernole Dronrijp
57 Poelstermole Dronrijp

r64

70 V.

110

II

220

72

0

73

40

74

15

15

32

0
32

42
664
31

32,5

70

1

51
1

1,5

402286
16,5

43
715
42,5
32,5
70

Omwentelingen

Totaal

24,5

25

6

17

0
30
180
20
20

r2

180
25

20
12

0
10

8,5
2,5

9800

10

20
32,5
0

9800

54 Tjasker Augustinusga

7

1000
4,5

5

11,5

de Rentmeester Menaldum

Onbelast

30

30

7

12

0,5
11

50

42

40r286

Belast

44 de Kieviet Berlikum
47 Arkens Franeker
49 Schalsumernolen

42

49,5

Korenmolen Mtrnnik ezijl

40

r29

79,5

1

33 de OlifÍmt Birdaard
36 Wijnsermolen
37 Oudkerkermolen
39 Grote molen Broeksterwoude

58 Terpzicht MaÍssum
60 Yp"y möne Rijperkerk
66 HempenserneeÍïnolen V/arga
67 de Hoop Suameer

I tlml32

de Phenix Ameland
de Hond Peasens
de Eendracht Anjum

3

43 Tjasker Veenwouden

Als alles volgens de planning verloopt is in het einde van week 47 de nieuwe vijzel naar
de molen geb,racht en kaÍl de restauratie dit jaar worden afgerekend.
- In de vorige Utskoat hebben wij u toegezegd een overzicht te zullen geven van de
draaiurerVomwentelingen van de verschillende molens in de provincie over het jaar
1991. Onderstaand treft u dit overzicht. Van 54 molens is geen opgave ontvangen zodat
die niet in het overzicht zijn meegenomen.
Nummer, naarn en plaats
van de molens volgens het
molenboek van Friesland

Nummer, naarn en plaats
van de molens volgens het
molenboek v an Friesliurcl
uit 1980 lijst 1 tlm 132

5
6

d. Meersmolen Winsum
Huinsermolen Huins
de Eendracht Kimswerd
Meerswal lollum
Fatum Tzum
Teetlum Tzum
Wieuwens Oosterlittens
de Ikkers Wartena
Warntille Wommels
Princehof Bernewoude

77
80
82
84 Pankoeken Witmarsum
85 Hiemertermole Btugwurd
86 Himmole Sneek
87 Haensmolen Grou
88 de Borgmolen Grou

90 de Klaver BolswaÍd
91 Rispens Oosterend

40

10

35
55
35
35
60

5

50
40

130

185

8

43

56

116

35

0
46

46
178

64
124,25
22

3

66
93,25

r3
29

181

130

217,5
22
13

29

0
0
0
54
48

79
51

15,7 5

0,5

g;

2

r33
99
16,25
0
0
101

0

Omwentelingen

9

Nummer, naarn en plaats
van de molens volgens het
molenboek van Friesland
uit 1980 lijst I tlm 132

92 de Bird
97 Oegekloosterm. Hartwerd
99 W arni ahu izen Oldeboorn
100
101
102
104
105
1

Baburen Tjerkwerd
Polsloot Akkrum
de Rat IJlst

Geeuwpolderm. Opperrhuizen
Deelsmolen Vegelinsoord

08 Nijlànnermolen'Workum

109 de Snip Workum
1 10 ljasker Heidenschap
1 I 1 Sweachmermole Langweer
112 Groene molen Joure
113 Penninga's molen Joure
1 14 Welgelegen Heerenveen
1 16 de Jager Woudsend
119 Mildam Oudeschoot
I20 Korenmolen Sloten
124 de Walden Wolvega
126 het Zw aantje Nijemirdum
127 Tjasker Offingawier

Belast

Onbelast

Totaal

Met enige trots kunnen wij u melden dat de eerste molen fietsfolder gereed gekomen is

bij de VVV's en de molen te Peasens verkrijgbaar is. De route kost f 3,-- en kan
zowel per fiets als per auto worden gereden.
Inmiddels zijn we begonnen met het fotograveren van de molens voor de route boven
Leeuwarden en Bolsward. Als alles mee loopt dan komen deze routes in de maand
februari gereed te hebben.
en o.a.

0
54
0
275
0

52

2

50

225

429
53
32

ru;

51t

19

72
32

ll

7

0
7T

19

18

20

20
91,5

91 ,5

7

7

9

80

210

De vereniging Gild Fryske Mounders had nog een schuld in te lossen.
Tijdens de najaarsvergadering l«egen de ereleden mevrouw De Jong en oud-molenaar,
tevens nestor van ons Gild, de heer Van Tilburg een molenspeldje aangeboden, voorstellende de kop van een molenas. Daar draait het uiteindelijk om.

69,5
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61,5
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FOTO{MPRES$E NAJAARSVERGADERING G.F.M.
door Gerben D. Wiinia

210

69,5

219

36

11

I

61,5
0

In de vergadering van de provinciale staten van 16 december a.s. komt aan de orde het
voorstel van gedeputeerde staten tot vaststelling bijdrage-regeling Monumentenfonds
1993. Ter toelichting op dit voorstel tot wijziging is o.a. vermeld:
de jaarlijkse storting in het Monumentenfonds is niet langer voldoende door de toenemende aantal aanvragen ten behoeve van rijksmonumenten. Dit laatste betekent dat
wanneer het rijk een bijdrage verleende in de onderhouds- of restauratiekosten vÍut een
rijksmonument de provincie automatisch ook een bijdrage verstrekte (voor molens
l57o);
van het "eigenbeleid" gaat een stimulerende werking uit. Dit dient gecontinueercl te
worden en zo mogelijk versterkt. Het "eigen beleid" houdt in dat indien de gemeente
uit eigen middelen een bijdrage verleent voor de restauratie van monumenten, de provincie maximaal35Vo subsidie kan verlenen.
Voor wat het onderhoud aan molens betreft verandert er Íriets. De provinciale bijdrage
voor onderhoud vanrijksmonumenten blijft 157r.
Voor wat de restauralie betreft komen alleen niet-rijksmonumenten voor een provinciale restauratie-subsidie in aanmerking. In bijzondere gevallen kunnen gedeputeercle
staten een bijdrage toekennen ten behoeve van de restauratie van rijksmonumenten,
welke als zodanig of in verband met hun omgeving van provinciaal belang zijn.

Mevr. De Jong lcrijgt van
voorzitter Jan Coppens het
er
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En dan is het
pauze en verlaten

velen

de pauzes door

op

in de zaal

bitterballen

te tralderen. Er

voor een rokertje.

wordt rijklnl-

zend rutar uitge-

Met een

keken. Deze ges-

toepasselijk
woordje had Klaas Len-

stra (2e van

te werd op prijs
gesteld.

linl§,

staand) natnens hct be-

stuur van De Fryskc
Mole de nieuwe certifr-

MEDEDELI NCEN

caathouders toegesprol<.en,

Gild Fryske Mounders

waaronder 2 rnole-

naars uit Zuid-H olland.
Voor de groepsfoto
zochten we hct hogerop
en wel op de clubzolder
van "De l-antearne" in
Aklqum.

VAN HET BESTUUR

Op elke ledenvergaderingvragen we u de presentielijst te tekenen.
Behalve om de geldigheid van eventuele stemmingen te kunnen nagaan, heeft dat ook betekenis als graadmeter voor de belangstelling voor de gepresenteerde agenda. Hoe het
programma uitpakt is natuuÍlijk nog weer een andere zaak, maar zolang we geen klachten
kijgen zal het wel ongeveer in orde zijn. Blijkens de gegevens in het archief van Elles
Feenstra was de afgelopen drie jaar de opkomst als volgt:

voorjaar najaar

1990 50
l99l 27
1992 34

47
41
63

We zullen nog eens onderzoeken of er enig verband met de agenda-onderwerpen te vinden is.

Ambachtelijk
molenaar Johan Cnossen
( linl$ ) e n m,o le nm"al<cr

In de openingstoespraak op de afgelopen najaarsvergadering heeft de voorzitter gefilo-

van hun" m.olen

1)
2)
3)

Reinder Velsmn besprel«n het molen herstel
"

in

Stieru aan de hand van

een verzam^eling

vnn m.olenvriend
Brunsma,ran.

foto's

sofeerd over de uitwerking van de doelstellingen van het
drie grote gebieden met activiteiten:

Gild Fryske Mounders. Er zijn

De opleiding tot bedienerq beheer en onderhoud van een molen;
Her- en bijscholing en excursies voor op de molen actieve leden;
Contacten met de wereld buiten de molen om het behoud van molens te ondersteunen
als werktuig en als deel van de technische, culturele en economische geschiedenis.

t2

t3

Eerlijk gezegd heeft bij het GFM de eerste cirkel de meeste inhoud en srÍuctuur. op het
gevaar af dat we ons te veel op de hals halen, is het bestuuÍ met medewerking van anderen begonnen de andere cirkels te verkennen. In de voor molens toepasselijke beeldspraak van de cirkels valt het werk van de commissie Fryske Moletaal in cirkel 3; dat
geldt ook voor het dienstverlenende werk van de archief- en literatuwcommissie (zie elders in deze Uskoat).

Het komende jubileum van het krukaspatent valt voornametjk in cirkel 2. Uiteraard
overlappen de terreinen elkaar en bovendien ondersteunen alle activiteiten het verenigingsleven omdat ze gelegenheid bieden tot onrmoetingen met andere leden. De praktische avonden oveÍ louw en zeil horen vanzelfsprekend thuis in de tweede cirkel. We zullen die reeks gaan voortzetten. In cirkel drie vinden we bijvoorbeeld ook het overleg met
moleneigenaren, provinciale waterstaat en gewone molenliefhebbers, de vvv's, enzo-

vooÍ.

De categorieën leden (leerling, gezel, molenaar, buitengewoon, donateur) wortelen op
verschillende wijze in de cirkels. De situatie is het duidelijkst voor de le<len die zich richten op de maalFraktijk. Maar voor onze kennis over specifiek Friese molers, hun geschiedenis en de vastlegging daarvan zijn we afhankelijk van (buitengewone) leden die
beter de weg weten in archieven en bibtiotheken dan op de maalzolder.
op de afgelopen ledenvergadering kwam naar voren dat er meer gelegenheid zou moeten
zijn om eens te kijken op de mtnep6le van een collega-molenaar. Uiteraard hoeft u daarvoor niet te wachten op toesteÍrming of een duwtje van het bestuur, maar het is wel leuker/gezelliger als daar vanwege een excrusie meer collega's zijn op een moment dat er

werkt met een aantal beperkingen:
- de cursisten zijn bereid de vergaarde kennis door te geven aan andere leden;
- het besturu beslist op het verzoelg gehoord de leermeesters over de inhoud van de cur§us;

- omdat het een experiment betreft waarbij nog niet vooraf duidelijk is welke omvang deze vorn van scholing l«ijgt, is op de begroting voor het jaar 1993 eenmalig een bedrag
gereserveerd van

f

200,--.

Deze opzetpast in cirkel 2 van de activiteiten van de vereniging.
Uiteraard beslist de ledenvergadering na inhoudelijk en financieel verslag over een eventuele voortzetting van deze werkwijze.
Helaas heeft Jan van Riet moeten besluiten zijn werkzaamheden als bestuurslid van het
Gild Fryske Mounders te beëindigen. Het bestuur bedankt hem hartelijk voor zijn inspan.ing. Op de voorjaarsvergadering zullen we formeel afscheid nemen.
Ondertussen gaan we op zoek naar een opvolger/opvolgster en we hopen dat belangstellenden niet schromen zich te melden; tips over mogelijke kandidaten zijn ook zeer welkom bij de secretaris.

Voor het Gild Fryske Mounders is altijd 'reer een belangrijk moment als de vorming van
de molenaars een volgende fase bereikt.

Het bestuur stelt het zeer op prijs dat Klaas [,enstra bereid was als vertegeÍrwoordiger van
de Fryske Mole de certiÍicaten uit te reiken.

iets bijzonders aan de hand is. Daarom:.....

VOORAANKONDIGING EXCURSIE OP ZATERDAG

alle leden) zonder meer door te sluizen naar individuele leden die een cursus hebben gevolgd. Dat zou een nieuw beleid zijn dat zo maoÍ uit de lucht komt vallen. Het voorstel

6

MAART

Jammer genoeg kwam door de volle agenda de lezing van \youter Kolijn over de herbouw van de molen De Hoop te stiens te vervallen; we gÍurn dat goedmaken. De deelname staat open voor leden en belangstellenden. Wie weest dat het ochtendprogr{unma te
technisch wordt, kan ook daama instappen!
De ochtend zal gewijd zijn aan het hoe en waarom van de keuzen die konden en moesten
worden gemaakt bij de herbouw van De Hoop als produktiemolen. uiteraard krmt u de
molen, die dan al in bedrijf moet zijn, ook uitgebreid bekijken. Na een broodmaaltijd in
stiens gaan we op weg naar enkele bijzondere molens ten noorden van lreuwarderq
onder andere De Olifant en De Groene Ster. Omdat de gekozen datum in het seizoen valt
dat het waterpeil omlaag moe! is de kans groot dat er flink veel water uit de ritskoat
komt. Details over de organisatie krijgt u nog ttruis.

Vergoeding van cursuskosten
Het bestuur heeft op de ledenvergadering een nadere toelichting toegezegd op het voorstel tot vergoeding van de kosten van cursussen over onderwerpen die te maken hebben
met molens.
Het Gild Fryske Mormders wil bijdragen tot de verspreiding van kennis over alles war het
molenbehoud dient..Het betrokken voorstel is daarom niet bedoeld begrotingsgeld (van

In het afgelopen half jaar hebben Job Koehoorn (De Onderneming, Witwarsum), Marleen
van Veenen (De Rat IJlst) en t olle Poepjes en Sipco Reekers (beiden De Jager, Woudsend voldaan aan de eisen voor gezel-molenaar: Job en Sipco met lof. (Dat heet officieel
niet zo; het examenformulier vermeldt koeltjes "voldoet ruimschoots aan de eisen".)
L,olle en Sipco hadden de handicap dat ze wegens geb,reken aan De Jager examen hebben
gedaan op De Rat; zij gaaul. draaien op de wipkorenmolen te Koudum. Overigens is er een
financieringsplan (het moeilijkst) en eeÍr restauratieplan voor zaagmolen "De Jager" opgezet.

De vereniging heeft pas echt succes in haar streven als de gezellen gesneden blijken te
zijn uit duurzaam hout. We konden de heer De Yrueh het certificaat verlenen van de status Molenaar. Het Gild Fryske Mounders is vereerd met de wetenschap dat ook
beroepsmolenaars zich thuis voelen in de vereniging. Orne faam reikt blijkbaar helemaal
tot Rotterdam en Schiedam. Het doet het bestuur veel genoegen aan de heren Sprong en
Kroon welkom te heten als lid; gezien hun ervaring uiteraard meteen met de status Molenaar,

Elders in deze Utskoat vindt u foto's van het illustere gezelschap.

Jaap van

Driel

l5
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VERENIGINGSARCHIEF VOOR GILD FRYSKE

ffi

Sinds geruime tijd bestaan er al plannen voor het oprichten voor een verenigingsarchief.
Sinds oktober hebben zij deze plannen meer gekonl«etiseerd. Een delegatie van het bestuur heeft gesproken met de heren Entrop eÍr Timmermans. Popke behoeft uiteraard
geen nadere innoductie. DhÍ. \M. Entrop is geen actief vrijwillig molenaar meer, maar is
een verwoed amateur archivaris. Beide heren hebben zich bereid getoond om hun privé
archief open te stellen voor mensen die informatie willen hebben over molens. Naast het
open stellen van hun eigen archief zijn zij bereid om naast hun eigen archieven een verenigingsarchief op te zetten met gegevens die ze uit de vereniging laijgen. Het voordeel
voor het gilde is dat we over een systematiek kurmen beschikken die betrouwbaar en vertrouwd voor de gebruikers is. Dhr. Entrop krijgt nu de beschikking over meerdere kanalen om nog meer gegevens op te sporen over de friese molens. Wie dus gegevens wil
hebben over een specifieke molens, een groe.p molens of over een plaats waar molens
hebben gestaan kurmen bij dhr. Entrop terecht. P. Timmermans heeft vooral een beeldarchief. De kosten zullen zo laag mogelijk worden gehouden temeer omdat de heren zich
bereid hebben verklaard dit kosteloos te doen. Uiteraard moeten onkosten wel worden
vergoed.
V/outer Kolyn

WEERBERICHT VIA TELETEKST
Voor de weersverwachting kunnen wij de krant opslaarl naar de radio luisteren, of naar
de televisie kijken. Bij een televisie-apparaat dat is uitgerust met een teletekstvoorziening
is de teletekst een nuttige aanvulling. Je kunt het weerbericht van Erwin Krol gemist hebberL of zoals bij het tien uur journaal als de weersverwachting wat summier is geweest,
dan kun je op het tijdstip dat je wenst, enkele pagina's over het weer aan je voorbij zien
flitsen.

Ik

beperk mij tot de NOS-teletekst-weerberichten. Dat zijn er al genoeg. Hans de Jong
staat (tegenwoordig samen met een puzzel) op de NCRV-pagina 345. Hier wordt het
weer vaak in een ruimer kader geplaatst. Een terugblik ontbreekt zelden. Helaas wordt
deznbladzijde maar één keer per dag vemieuwd.
Piet Paulusma heeft een Omrop Fryslàn-bladzijde op 856 in gebruik. Door de week is dit
een verkorte versie van zijn ochtendpraatje van half acht. In het weekend komt de btadzijde later tot stand. Ook hier is het nadeel dat je niet altijd direct op de hoogte bent van
het actuele weer.

Het KNMI op pagina 702 eetkaartje van Nederland. De pagina wisselr om de l0 seconden van de zonlbewolkingverwachting maar de windverwachting en terug. In de kaart

zelf staan altijd de temperaturen. Dit systeem dat in dit voorjaar is ingevoerd, werkt veel
beter dan het vorige, waar één kaart werd gepresenteerd. De verversing geschiedt vijf
keer per dag.Op bladzijde 703 staat in geschreven taal nog eens vrijwel hetzelfde, met
aankondiging van depressies en hogedrukgebieden. Op pagÀa7M staat de vijf-dagenverwachting. Uiteraard moet nÍvtr het langer worden van de tijdsduur aan de weersverwachting een minder exacte inhoud worden gegeven. Zo wordt wel de kans dat de verwachting van vijfde dag correct is, op 507, geschat.
De pagina's 705 en 706 zijn weerÍapporten binnen- en buitenland en respectievelijk de
weersverwachting buitenland.
Bladzijde 707 is voor ons waarschijnlijk het meest interessant.
Hierop staat het weerbericht van het KNMI voor het vliegverkeer met als centraal punt
Schiphol. Ook omdat landingsverwachtingen altijd minimaal 1,5 uur en maximaal 2 uw
geldig mogen zijn, wordt de pagina geregeld "ververst". De tijd waarvooÍ de algemene
verwachting geldt, is afhankelijk van de wijzigingen in de weersituatie. Als tijdstippen
wordeÍl genoemd dan worden deze gesteld in urc. Dit is de afkorting coördinated univerasal time: de tijd die overal ter wereld in het vliegverkeer geldt. De Nederlandse wintertijd
is L uur + utc, en de zomertijd is 2 uur + utc. Voor ons in Friesland zullen wij voornamelijk kijken naar het weerrapport van de vliegbasis Leeuwarden. Wij vinden dit op de 5 of
6 vervolgpagina onder de lettercombinatie 'ehlw'. De 'e' betekent Noord-Europa, de h' is
van Holland, en wat'lw'betekent is wel duidelijk.
Als bij Leeuwarden vermeld wordt CAVOK (afkorting van'Clouds And Visibility O.K.)
dat is het zicht 10 kilometer, is er geen neerslag en geen lage bewolking. Bij NOSIG zijn
er geen essentiële veranderingen in het weer van de komende twee uur te verw:rchten.
Van de wind wordt gegeven de richting t.o.v. het noorden in graden (270 is west), en de
snelheid in knopen. Van de bewolking wordt de hoogte, de soort en de richting gegeven.
In de winter is het aardig te letten op het nul graden niveau in verband met de kans op

ljzel.
Sj. de Jong
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HIJSEN ACHTKANT EN KAP NIEUW HóOGTEPUNí.N I
RESTAURATIE.GESCHIEDENIS VAN ''DE HOOP'' TE
STIENS

]

weer een vrouwelijke rietdekker aan n.l. de dochter van Van der Yegt. Het schijnt, dat
ook in de rietdekkerswereld de emancipatie realiteit wordt. Begin volgend jaar hoopt men
de molen weer maalvaardig te hebben.
2

I

Het gaat goed rnct de wederopbouvv van de ambachtelijlez lcorenntolen De Hoop in
stiens. De molentnakcrs zijn een grootse Hus aan het Harcn. op het monwt dat u dit
leest is d.e molm uitwendig weer als vanouds. Het grote verschil schuilt eclxer in een
nieuw gevlucht en een buitengewoon efficiàtte inrichting. Molenaar lolan crwssen rmag
wat dit betreft wel als de 'geestelijlce vadet' van de nieuwe molm betiteld worden.
sarnen mct Gert Klijastra gaat hij de molen volgenl jaar weer bemalen yoor de Echte
Bakkcrs. Heel wat wijwilligers hebben hier ok de letterlijkc handen uit de mouwen gestoltcn. Tijdens het hijswerk op 17 olaober j.l. warcn hcel war molenliefhebbers aanwezig. onder hen de heer J. Bruwrnann uit Harlingen die onderstaande bijdrage verzorgde.

stiens - Toen wij zaterdagmorgen van huis vertrokken was het weer alles behalve gunstig te noemen.zware regenbuien. In de omgeving van l,eeuwarden knapte het weer
zienderogen op en brak de zon door. weinig wind, dus ideaal weer voor het hijsen van de
zware molen onderdelen.
Het hijsen zou om 9 uur beginnen, maar het was al half elf voor dat de stroppen aan de
achtkant bevestigd waren. Toen het eenmaal zover was, stond het achtkant vrij vlug zonder problemen op zijn plaats. Het aanbrengen van de stroppen aan de kap duurde ook
nogal enige tijd, en het was dan ook al 12 uur geweest toen de kap op zijn plaats lag. Het
aanbrengen van de staart en schoren hebben wij maar niet afgewacht. Door deze hijswerkzaamheden is het silhouet van Stiens in een keer weer ingrijpend veranderd, de
molen, hoewel nog zonder roeden, bepaalt weer mede het gezicht van het dorp.

Enige bijzonderheden over de nleuwe molen
Het nog bestaande onderstuk (Meselwerk) is van onder en met een ring van beton versterkt. ook op de bovenkant wÍuuop het achtkant is geplaatst is een betonring aangebracht.
Het achtkant is gemaakt van oregon Pyne, de meeste delen van de kap van Billinga en

Bankirai.
De nieuw gegoten as is gemerkt H.G.-47-1992, tenbehoeve van het aan te bÍrengen 'Ten
Have" gevlucht is de as doorboord. De gebruikelijke halssteen is vervangen door een
kunststof lager.

Het "staande werk" wordt uitgevoerd door: Tacoma-Kolthof b.v. te stiens. Molenmakers
o.a. R. Velsma en K. de Groot. Het gaande werk is uitbesteed aan molenmakers-bedrijf
Groot-wesseldijk te Laren (specialisten in het aanbrengen van het "ren Have" systeem.)
Het rietdekken werd uitgevoerd door "Rierdekkers-bedrijf Kleinjan en van der vegr" uit
Den Ham.

Dit bedrijf heeft ook de molen te Hollum (Am.) gedekt. De rietdelJ<ers hadden toen hun
vÍouwen meegenomen om behulpzaam te zijn bij het binden. In stiens trof ik in de kap

1

Bij

de

foto's:

l. De kap wordt tnet riet gedekÍ door dhr.
Kleinjan en een werknem"er. Linlcs rietdekster Sonja v.d. Vegt.

2. Met het rietdekkcn van het achtkant is
een begin gemaakt.

3. Overzicht van lrct feestterrein vanaf de
stelling.

4. Een groots nwtrlent: het 30 toruwegende achtkant hangt in de tal<els.
3
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Woensdag 4 november heb ik nog even een bezoek aan de Stienser molen geb,racht.
De mensen van Tacom/Kolthof waren druk bezig met het aanbrengen van de nieuwe
zolders.
Die van Groot Wesseldijk waren bezig in de kap met het afstellen van de bonkelaar. De
stalen bandvang lag al weer om het asrad.
De kammen van dit wiel zijn van steenbeuken, die van de bonkelaar van Bolletrie, een
donker rode houtsoort die daarom ook wel paaÍdevleeshout wordt genoemd. Het heeft de
neiging om gedurende het drogen gauw te scheuren. Om dit te voorkomen waren zij ingesmeerd met lijnolie. Hetzelfde hout wat afkomstig is uit Zuid Amerika wordt ook wel
gebruikt voor strijkstokken en biljartkeu's.
De koningspil @illinga) voelde nog behoorlijk nat aan: in de toekomst zullen de wiggen
van het spoorwiel en bonkelaar nog wel eens opnieuw vastgeslagen moeten worden.
De K-spil is gelagerd op een stalen balk (H profiel).
In tegenstelling met de oude molen zijn de maalstoelen op de stellingzolder geplaatst.
2 koppels blauwe stenen - een motormaalstoel en een wals-maalstoel. Boven in de molen
worden 6 silo's aangebracht. Deze worden vanuit de naast de molen gelegen opslagloods
gevuld via transportschroef(ven) en kettingtransporteur(s).
Onder de steen(stelling)zolder wordt een grote mengketel opgesteld, van hieruit wordt
dan het meel opgezakt.
De plarming is, dat 15 januari'93 de molen maalvaardig zal worden opgeleverd.
J. Brunsmarm

van J. Brunsmann en Gerben D.

Wiinia

l

En daar gaat dan de kap.

I

Het personeel van Groot Wesseldijk is bezig
de bonl<claar af te stellen. De kanunen zijn
van Bolletrie verm.oedelijk door yleeskle ur P anr dev leeshouÍ gernemd
"

Molenmal<crs Velsma en De Groot sïteren
de ring van de knp nog eyen als de kq intakcls hangt.

UIT

Een pau dagen na het 'hijsfeest' zag het
er zo uit: staart en stelling zijn compleet.

HEï LEVEN VAN EEN POL

Vader was molenaar op een poldermolen en wij als kinderen groeiden op, in en bij de
molen. Zo geraakten wij vroeg met vele dingen, de molen, de wind en het weer betreffende vertrouwd. We woonden een eindje van de molen maar hadden van huis uit goed het
gezicht op de molen. Als het buiig weer was, had hij onze volle belangstelling. Als dan
met een bui het gevaar dreigde dat de molen de benen zou nemen, zagen we vader hard
naar de molen rermen, de vang ter hand nemen en dan kwam het: zou het lukken ja of
neen? Meestal liep het goed af al moest er wel eens even op een moment worden gewacht
dat de wind wat luwde. En als dan de operatie goed was verlopen kwam het ogenblik
waarop we gewacht hadden: zou het gebeuren, ja of nee? Maar steevast gebeurde wat we
verwacht hadden. Doordat vader zich uiuekte bij het hangen aan het vangtouw zakÍe zijn
brroek af en hing, wat we noemden, op laag water. Om dat te verhelpen werd hij door
vader met beide handen weer op de vereiste hoogte gebracht. Ies dat wij als kwajongens
altijd een kostelijke vertoning vonden. Vandaar onze belangstelling.
Onze molen had een roe die zijn beste tijd had gehad en eigenlijk nodig moest worden
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vervangen door een nieuwe. Maar j4 het polderbesturt zat zekeÍ krap brj kas, tenminste,
vader kon het niet gedaan krijgen dat er een nieuwe roe werd gestoken. En niet is vervelender dat te moeten malen met een roe die je niet ten volle vertrouwt. 't Was weer in
een tijd dat we regelmatig moesten malen. Ih als oudste jongen, zou in de voornacht het
toezicht op de molen hebben en tegen middernacht zou vader mij dan aflossen. Er stond
een behoorlijke wind en met twee zeilen op de gave roe ging ons molentje flink om. De
zwakste roe werd in zo'n geval meestal gespaard.
Tegen middemacht werd ik door vader afgelost en begaf ik mij ter ruste. Ik had al een
poosje geslapen toen ik door vader werd gewekt. Er was een roede gebroken en ik moest
helpen opruimen. Maar toe we zo in 't duister de zeilen van de gebroken roe afrramerl
kwam ik tot de ontdelking dat dit niet de roe was wÍurop's avond te voÍen de zeilen had-

niet klaar. Een rukwind sloeg het zeil los en deed het in de opvaart terecht komen. Daar
moest het ook weer worden uitgehaald en toen het eindelijk weer op de wal lag, hadden

den gezeten.

'Wat

was het geval. Yader had toen ik ter ruste lag, de gave roe uitgespannen en op de
zwakke de zeilen uitgelegd. En door zo te handelen had hij de zwakke roe er afgemalen.
Kon hij niet gedaan krijgen om een nieuwe te laten plaatse4 hij wou voorkomen dat hij
op een ongelegen tijd zou breken met het gevaar dat een onzer huisgenoten er letsel bij
zou oplopen. Door bij nacht zijn kans te wagen had hij ook niet met ongewenst bezoek te
maken die zijn snode toeleg zou ontdekken! De zeilen werden weer uitgelegd en er kon
weer verder worden gemalen. Maar een verdrietige bijkomstigheid was, dat ook mijn
speelmolentje het gelag had moeten betalen omdat het door een vallende wiek was verbrijzeld. Ja, dat nachtmalen, wie dat niet heeft meegemaakt kan zich niet voorstellen wat
zich daar soms in de nacht bij een waÍermolen heeft afgespeeld als hij 's avonds bij het ter
ruste gaan de molen lustig ziet draaien en 's morgens bij het opstaan met een iets kalmere
gang nog draaiend ziet. Als 's avonds, als het maantje schijnt, de molen een stevige gang
loopt kan dat tegen middernacht als de maan verdwenen is snel veranderen. Dan is het
net of de wind, komende uit zee, daarop heeft gewacht en in l«acht toeneemt. Dan is het
oppassen en zwichten geblazen, soms met vier of twee halve zeilen en als tegen de ochtend de buiigheid weer afneemt kunnen de vier volle zeilen er weer voor. En de landman
die's morgens het molentje weer lustig ziet draaien beseft veelal niet welk een stijd daar
in de nacht door de molenaar met de elementen is gevoerd, soms bijgestaan door zijn
vrouw of een der kinderen.

De herfst was weer gekomen met buien, wind en water. 's Avonds hadden we de polder
mooi op peil zodat we ons voldaan ter ruste begaven. Maar toen we de andere morgen
ontwaakteÍr beloofde de lucht weer niet veel goeds. We konden weeÍ Íegen en wind verwachten. En aangezien een goede molenaar steeds tracht zijn peil te handhaven en liever
nog wat voor te blijven, werd besloten de molen maar weer op gang te b,rengen. Ik zou
hem op de wind kruien dan kom mijn broer al reeds een zeil opleggen.
De wind was al wat vlagerig en of mijn broer nu nog niet goed wakker was of dat de
scheurderige wind hem parten speelde: op een gegeven moment werd het zeil hem uit de
handen gerukt en hing lnet een van de touwen, die je achter de kikkers op de roe slaat" nu
om het einde van de lange spruit.
Dat leek zeker niet mooi. Hoe kregen we het daar weer vandaan? Met een lange stok aan
een rietsnijder slaagden wij er in om het touw door te snijden. Maar toen waren we nog

we, hoewel de dag pas begonnen was, al weer een hele belevenis gehad. Het malen begon
die dag \ryat later dan we ons haddeÍr voorgesteld, maaÍ we tÍoostten ons met de gedachte,
dat het nog eÍBer had gekrmd. Maar evengoed was het verder op de dag vanwege het
weer oppassen geblazen. Dit was weer een belevenis waaruit we weer een lesje hebben
geleerd en wel dit: L"eg bij voorbaat geen zeil op als de molen niet met de kop op de wind
staat.

Kamrad
Er.was iets met de watermole& de molenaar had het gevoel dat er iets niet deugde. Maar
wat het was kon hij ook zo direct niet zeggen al had hij wel verscheidene jaren ervaring.
En juist die ervaring deed hem aanvoelen dat er iets niet deugde. Alles werd nog eens nagelopen van boven naar beneden en niets te vinden. Staande bij het kamrad" dat boven op
de schroefbalk was bevestigd, klopte hij met de moker eens tegen een paar kammen. En
toen kwam aan het licht wat hem al enige tijd dat gevoel van onbehagen had gegeven. De
kammen braken af. Dus dat was het. Er moest een nieuw gang kammen in de schroefrad.
En wat was nu de oorzaak dat de kammen, hoewel niet versleten, toch niet meer deugden?

Doordat de ruimte tussen het eind van de vijzel en het schroefrad te klein was, bleven de
kammen niet droog zodat op den duur de kwaliteit zoveel achteruit ging, dat ze niet meer
voor hun taak berekend waren.Ze werden vanaf die tijd voor spatwater beschermd.
Hier bleek dus uit, dat ervaring je voor minder Írangename verrassingen kan behoeden.
Anders was hier vrij zeker kambreuk op een ongelegen tijd het gevolg geweest met alle
gevolgen die daar weer door veroorzaakt kunnen worden.
J. G. de Beer

t, St. Jac. Parochie.

DRENTSEMOLEW
Zaterdag 22 augustus werd weer de Drentse Molendag gehouden. Reden voor ons
(J. Hofstra-M. Teemstra-S. Brattinga-J. Tiedema en J. Brunsmann) om mÍur weer eens
een locht naar Drente te maken.
's Morgens om ongeveer 8 uur stond Jaap Tiedema

bij mij voor de deur en ging het verder naar Schramd om Jan Hofstra op te halen. Toen weer verder naar Bolsward, waar
Maye Teernstra en Simon Brattinga werden ingeladen. Allereerst ging het richting Havelte. Hoe verder wij landinwaars kwamen, hoe dichter de mist werd. Onbegrijpelijk was
het om te zien dat bij een zicht van minder dan 50 m. wij toch nog werden ingehaald door
grote trucs met oplegger. Is het dan een wonder, dat er zoveel ongelukken geberuen?
Allereerst werd de molen te Havelte bezichtigd. Door de slechte toestand van de voeghout-koppen en de windpeluw, had men uit veiligheidsoverweging de fokken van de roeden afgenomen. Yolgens de molenaar wordt de molen binnenkort gerestaureeÍd. In deze
molen troffen wij nog een grotendeels houten regulateur aan.
Verder ging het naar De Wijk. In deze onlangs geheel gerestaureerde molen roffen wij
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maar één koppel maalstenen
aan. In Zuidwolde, waar we
daarna naar toegingen, was
het even zoeken om de molen

te vinden. Door het

dorps-

feest wÍts een gedeelte van
het dorp afgezet Via omwegen vonden we hem tenslotte
toch. Deze molen is een z.g.
beltmolen. In plaats van een

stelling is rondom de molen
een verhoging van grond aan-

Bij de molen in Havelte mct v.l.n.r. de herenTiedema,
Hofstra, Brattinga en Teernstra.

geb,racht. Van hieraf worden
de zeilen en de kruilier -vang
bediend.

De molen \ryas afgesloten en

de vrouw van de molenaar
vertelde, dat haar man misschien met een uur wel weer
terug zou zijn. Daar wilden
we niet op wachten, dus maar
weer verder. Rondom de mo-

De grotendeels houten regulateur in de Havelterm.olen.

lenbelt van deze molen was
een heel maalbedrijf incl.
silo's enz. gevestigd.
In Hoogeveen, waar we toen
aankwamen, was het eerst
ook even zoeken om de molen te vinden. Door de hoogbouw in deze plaats wordt hij
geheel aan het oog onttrok-

ken. Via

werd

stadsplattegronden

hij toch berekkelijk

vlug gevonden. De korenmolen "De Zwaluw" staat aan de
Echtensffaat 4l te Hoogeveen.

Deze vrij brede straat schijnt
vroeger een gracht te zijn geweest. De molen had tenminste vroeger een invaart, zodat
de vaartuigen tot binnen in de
In de l<ap van de Haveltermolen Jmp Tiedema m.et 'de l<op' molen konden varen om daar
voor het asrad en lan Hofstra m.et 'd" bp' er door heen.
gelost en geladen te worden.

De totaal versleten pensteen.
De laaag van de as is al in de steen
ingesleten.

Een ketting om de

as

fungeert als contra-

gewicht.
(foto's J . B runsmarln).

De molen heeft lange tijd als romp gestaan, maar is nu weeÍ maalvaardig en geregeld in
bedrijf. Dit sinds 1987 door ambachtelijk molenaar Hans Valkenhoff.
De molen schijnt vroeger "zelfzwichting" te hebben gehad want om de tot aan de pen
doorlopende vulstukken was een zware ketting gewonden. Bij het aanbrengen van zelfzwichting gebeurde het wel meer, dat door het zwaudere gevlucht de as aan de penzijde
werd verzwaard. In dit geval gebeurde dit met een ketting. In de penbalk zat een totaal
versleteÍl pensteen. Onder in de molen was de molenaar bezig met het aanbrengen vaÍr
een electrisch aangedreven maalstoel.
Als laatste werd de grondzeiler in Makkum bezocht. De molen was afgesloten, maar de
molenaar woonde naast de molen en was graag bereid om ons toe te laten. Deze vrij kleine molen had 1 koppel maalstenen en een electrisch aangedreven hamermolen. Dit op de
plaats waar woeger het rweede koppel stenen had gelegen. Deze beide "blauwe stenen"
lagen buiten de molen op de grond.
De molen had een vrij nieuw gevlucht met fokken (Fauël). De remkleppen moesten nog
worden aangebracht.
Het werd zo langzaamaart weer tijd om huiswaarts te gaan. Op de terugweg werden we
bij Donkerbroek door de Rijkspolitie van de weg gestuurd. Via een omweg kwamen we
later weer op de "Wàldwei" terug.
De L.C. meldde's maandags een ongeval met twee dodelijke slachtoffers.
Bij Drachten nÍrmen we nog even de afslag Surhuisterveen. In Kortwoude werd toen nog
even de restauratie van de "Feanstermole" bezichtigd. Ook de oude "Bronsmotor" l«eeg
nog enige aandacht. Simon Brattinga was beneden nog even "op 'e strín". Bij het openen
van de deur van een hoh bleek daar nog een oude "Ricardo" dieselmotor te staan. Deze
motor is vaÍr een Íecenter datum dan de oude "Brons".
Door de vinding van de mohr-constructeur Ricardo, is deze motor voorzien van een z.g.
"wervelkamer". Hierdoor werd de ingespoten brandstof intensief vermengd met de gecomprimeerde lucht in de cylinder.
Het achtkant van de molen was zover gevorderd, dat de rietdekker kon aanvangen. De
kap was in aanbouw. Via Buitenpost Eokken we op huis aan. Al met al een interessante J. Brunsmam
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Een kritische noot
Even iets rechtzetten. (Utskoat ru. 67) Hier staat: Holwerdermieden. Rechtsboven zien
we de molen van Holwerdermieden die momenteel al zijn zwichtborden en een gedeelte
van zijn windborden mist. Hier tussen moet worden gevoegd:
Hiemertermole. Yoor het beter oppakken van het water is de spil van de schroef verlengd. Ook de onderkant van de schroeÍbak moest hiervoor worden verlengd. Dit had tot
gevolg, dat ook het krooshek moest worden aangepast.

Leeuwarder Courant
Het zou misschien wel goed zijn, dat de verslaggevers van deze courant zich alvorens
nieuws over molens te plaatsen zich iets beter hierover lieten informeren. (Enige voorbeelden die voor zích zelf spreken.) (12 september 1992) De nieuwe as weegt 2 ton
meer als de oude, met daamaast persoons-verwisseling.

(17 oktober

199) Terwijl het achtkant in de kraan hangt, schrijft de L.C. dat onder

ideale omstandigheden de 40.000 kg. zware kap op de molen wordt gehesen.

H et

werk aan het achtlunt nadert zijn voltooiing. (foto:

G.D

.W .) 2 I

-9 -'92

.

(13 oktober 1992) Wolvega:
De molen Windlust in Wolvega heeft gistermorgen een nieuwe windpeluw gekregen.
De 1200 ton wegende balk werd met een kraan op zijn plaats gehesen.
Het zal wel een spectaculair gebeuren zijn gewees! om een balk van deze omvang eÍt gewicht naar Wolvega te veryoeren. Gezien de plaaselijke situatie moet dit via de weg zijn
gegaan. Btijft de vraag, hoe men deze balk in de molen heeft kunnen plaatsen. 1200 kg
zaldar. ook wel waarschijnlijker zijn geweest.
J. Brunsmann

Een tip

Vrijwillig molenaar Fred Ralten beleefde op de Open Monumentendag het volgende:
"Bij het lichten van de vang kwam de ophanging los van de stok uit de achterkeuvelens: de moer was losgegaan. Omdat dit onder het riet zit, valt dat niet op!
Gelukkig draaide de molen niet en zakte de stok langzaam door het luik heen. Om
alsnog te kunnen draaien, heb ik een blok onder de stok gelegd, de ketting tussen
stok en balk versteld en het luik stuk geslagen. Een tip voor elke molenaar: let hier
eens goed op! "

Tot zover Fred z'ntip die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.
Het achtl<nnt is met z'n rieten tïumÍel mooi
dicht voor herfst- en winterweer.
(foto's Fred Ralten) 14-10:92.

Een kijkje binnen in de molen.

Duidelijk is te zien welkc balken in de constr uct ie

v

er nieuw

d zij n.
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HARLINGEN - Dat ook de modeme windmolens wel kapot krumen blijkt wel uit het
volgende:
Maandag 2 november brak tijdens een zwÍrÍe bui met uitschieters tot windkracht l0 een
rotorblad van de 30 m hoge windmolen van de kwekerij "De Witte Kas" te Harlingen.
Het blad kwam terecht op éen der kassen en richte vrij grote schade aan. Door de onbalans welke door het afbreken van het blad ontstond, brak even later de gehele askop van
de molen. Het leek wel, of de ongeveer 10 cm. dikke as was afgezaagd, zo haaks en vlak
was de breuk. De rotor bladen zijn door de val totaal vemield. (vlucht 18m). Door de
breukvlalften was duidelijk de samenstelling van de bladen te zien. De buitenvlakken
zijn gemaakt van koolstofuezels (dikte ongeveeÍ lD cm.) De ruimte daartussen is opgevuld met z.g. piepschuim. Genoemde vezels moeten steÍker zijn als staal. De breuk is dan
ook niet hier veroorzaakt, maar in de vlak bij de askop zittende (giet?) ijzeren beugel.
De oorzaak (het lijkt m.i. op metaal moeheid) is nog niet vastgesteld.
Voor deze vrij recent geplaaste molen gaat het zeker niet om ouderdoms-verschijnselen.
Deze is + 1 lD jaar jong.
J. Brunsmarur.
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Op 14 september j.l. waren wij te gast bij de heer en mevrouw Elgersma. De heer Elgersma is veehouder en woont met z'n gezin in een schitterend gelegen boerderij aan de
Skettersdyk, even buiten het dorp Wanswerd, op loopafstand van de poldermolen de
VICTOR. Het kerkepad langs de molen is voor iedereen toegankelijk. Sinds de oveÍnaÍne
door de Stichting De Fryske Mole, heeft de heer Elgersma belangeloos en veelal in anonimileit toezicht gehouden op de VICTOR. Aanvankelijk werd de polder, waarin de
boerderij van vader Elgersma stond, bemalen door ó weidemolentjes en 3 paaltjaskers. In
1867 werd de Wanswerderpolder opgericht en de VICTOR gebouwd. Er werd een molenaÍr aangezocht, die moest zorgen dat de polder droogkwam en ook droog bleef. De polder bij de boerderij van vader Elgersma stond altijd het eerst onder water. Met het vertrek
van de "bezoldigde" molenaar, besloot het toenmalige polderbestuur de molen "over te
dragen" aan de familie Elgersma. De "overdracht werd geaccepteerd. De Elgersma's weten tot de dag van vandaag dat het bezit van een molen toen weinig romantisch was, soms
14 dagen aaneen malen en menig nacht in het huisje doorbrengen en dan het potkacheltje
stoken om je warm te houden. School en bedrijf vroegen aandacht, tijd en zorg.
Toch was het allemaal vanzelfsprekend en natuurlijk. "Je deed't gewoon en het hoorde
erbij. Alles leerde je ook in de praktijk. Je groeide op met wind, water, weer en natuurlijk
met de molen en met de onaangename verrassingen."
De tijd stond echter niet stil en de ontwikkelingen op molengebied gingen ook de VICTOR niet zomaar voorbij. ln 1967 werd het waterschap voor de Wanswerderpolder opgericht en molenmaker Jellema l«eeg de opdracht om de VICTOR te restarueren en later

o

Molen Tictor' tijdens de excursie van De Hollandsche Molen.
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deed de ruilverkaveling z'n inrede. Aanvankelijk werd er om practische redenen voor de
bemaling een dieselmotor gemstalleerd.
Toen even verderop een electrische gemaal werd gebouwd, verviel grotendeels de functie
van deze dieselmotor. De laatste paar jaaÍ werd sporadisch gedraaid met de monnikmolen
de VICTOR. Het ontbrak de heer Elgersma aan tijd om de molen te laten draaien. Sinds
kort heeft de groep "Paesens" het initiatief genomen de VICTOR regelmatig te laten
draaien en bij toerbeurt zijn leermeester, gezellen en leerlingen op de molen aarwezig.
Het bleek dat de heer Elgersma op jeugdige leeftijd al betrokken was bij de VICTOR. Als
kind liep hij, soms met vriendjes, enkele malen per dag voorbij de molen op weg naÍr
school of dorp. Uiteraard werd regelmatig de molen of het molenaarsverblijf bezocht. Er
was altijd iets te doen in en om de molen en een babbelde met de molenaaÍ hoorde er gewoon bij. het verbaasde niemand, dat de heer Elgersma steeds vaker z'n vader ging
assisteren in en om de molen. Maar, ook het boerenverblijf ging met de tijd mee. Steeds
minder wordt tijd gevonden voor de molen. Ook komen de onafwendbare en noodzakelijke kosten aan de molen.
Besloten werd de YICTOR onder te brengen bij de Stichting De Fryske Mole. De VICTOR staat nog steeds schitteÍend in het polderland met op de achtergrond de prachtige op
een terp gebouwde Hervormde kerk van Wanswerd. In het gesprek kwam ook de opleidingen ter sprake. De heer Elgersma heeft z'n bedenkingen over de opleidingen tot vrijwillig molenaar. De praktijk is voor hem toch heel erg belangrijk en essentieëI. Hij moet
wel eens lachen om die mensen die een hele dag om de molen lopen te redeneren.
Waarom hebben wij dit artikeltje geschreven? Wij willen graag aandacht vragen voor die
mensen, die bij of rondom een molen wonen en veelal ongevraagd, belangeloos en in
anonimiteit molers "in de gaten" houden en soms "er voor zorgen". Zorgen dat er nies
mee gebeurt. Kortom, fijne mensen. Zij zorgen voor heel, veel in tijden dat molens niet
bezet zijn of voor lange of koÍere tijd stil staan.
Hou ze in ere!

P.s.: voor liefhebbers: mevÍouw Elgersma heeft prachtige foto's van molen en kerk te
koop. Kosten / 10,- per stuk.

;ffir

J. v. Riet8.Gremmé
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Fiif en sauntich lange

jierren,

Hastou stien op't selde sté,
Hastou fochten tsjin it wetter,
Ek at reinde's as de sé!

Dou dieste och dyn bèst" dou àld mounle,
En wierste sa jimmer yn spier.
\My wolle it tankber betinke,
En winskje dy derom noch mannich goed jier!

En turder dyn feilige hoede,
Op itselde pöltske groun,
Stie it sniewitte herntsje,
Dèr't de mounder syn nachtplak yn foun.
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Hoopvol
bericht
Nieuws over korenrnolen 'De Hoop' in Surnar.

InÍo' 05116-1597t3479
Ja, het is gelukt! Op 4 woensdag november

j.l. is de kup van de molen verwijderd.

Er

was nogal wat belangstelling. Omstreeks
acht uur 's morgens arriveerde er een grote
kraan en de molenmakers moesten halsbrekende toeren verrichten. De wiggefl, waarmee de roeden vastzaten in de askop, moesten worden losgeslagen, de strop vastgemaakt en daarna kon het hijsen beginnen.
Daarna volgde de tweede roede en die werd
naast de eerste langs de weg gelegd. Misschien ligt hij er nog en het is de moeite
waard even te gaan kijken. Je komt dan on-

der de indruk van de lengte en

je kunt
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meteen zien, dat restauratie hard nodig is.
Op sommige plaatsen zijn de roeden volledig doorgeroest. Na de koffie was de kap
aan de beurt. De zwaÍe staartbalk moest
naar beneden en de stroppen aan de kup
vastgemaakt. Molenmakers zijn circusartiesten zonder hoogtevrees. De sftoppen aan
de kap moesten zorgvuldig worden bevestigd, want de kap moest recht om hoog worden getild. Als de kup iets scheef omhoog
zou gaan was er grote kans op beschadiging
vhn het vaste deel van de molen. Maar ook
die klus werd - door perfekte samenwerking
tussen molenrnakers en kraanmachinisten zonder problemen geklaard. Bij het hijsen
werd enig gekraak gehoord en het bleek, dat
de windpeluw (de dikke balk aan de voorkant, waar de as op rust) wirs doorgebroken.
Het werd weer duidelijk, dat de voorgenomen vervanging hiervan, geen overbodige
luxe is.
de vrij willige molenaars.
..o

Grote molen - Broel<sterwoude.
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Foto: F. Ralten.

VERSLAG KLEINE EXCURSIE NAAH AMELAND

Op 6 juni j.l. gingen Gerard Stockmaru Sije Hoekstra, Sjerp de Jong, Durk van der Veen,
Peter van Dellen en Fred Ralten op molenexcursie naar Ameland. Fred Ralten maakte onderstaand verslagje met foto's dat we hierbij, zij het wat verl:rat, opÍIemen.
"We gingen als eerste naar Nes. De molen draaide. Dit was één van de weinige keren dat
molenaar Kienstra mee naar de kap kon. Zonder'oppus' wordt er al snel wat gestolen uit
z'n molen. Daama naar Hollum. Deze molen is inwendig nog niet klaar. Alleen het asrad,
de bonkelaar en de spil zijn aanwezig. Toen we bij de molen kwamen, werd de deur juist
door de heer De Boer opengemaakt. Het is een hele mooie molen geworden. Bijna alles
is nieuw. De as werd gegoten door "Hardinxveld". Omdat het weer meezat, werd het mede daardoor een geslaagde dag. De nummeÍs van de Phenix-Potroeden ben ik vergeten te
noteren. Een van deze zol namelijk hetzelfde numlneÍ hebben als die van de verbrande
wipmolen van Dussen."
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Naas[ de molen ligt een nieuwe kap klaar om
geplaatst te worden.
Noord-Sleen is al een heel oud do.p, in de 9e

Molentocht door oosteliik deel van Groningen en Drent;l
I

Op zaterdag 26 september hebben Gerard Stoktnann en Sjerp de Jong de jaarlijkse
molenÍocht van, de vereniging van vrienden van de Groninger Molens meegemaak.
H

eeuw is het al afgescheiden van het oorspronkelijke do.p.
Het dorp is rijkelijk voorzienvan oude boerderijen met schaapskooien. Aan de rand van de
es staat de korenmolen ftAlbertdina". Dit is
oorspronkelijk ook een Groninger molen, na-

ierna vol gt het reisver slag.

Op weg van Groningen richting Assen staat ter hoogte van het Paterswoldse meer aan de
rechterzijde van de snelweg een opvallend bouwwerk. Dit is één van de stadsmarkeringen die ter gelegenheid van het 950 jarig besraan van de stad Groningen opgericht zijn.
Het oorspronkelijke idee erachter was, de stad Groningen de identiteit terug te geven
waar vroeger de stadspoorten voor zorgden. Het bouwwerk bestaat uit een elektriciteitsmast met daaÍop zeven metalen vlamvormen die 's avonds verlicht worden. Op de
eerste dag van de week brandt één van de vlammen, op de tweede dag twee en zo verder.
Deze cyclus herhaalt zich elke week weer.
Vlak voor Glimmen komen we langs de poldermolen "Witte molen'r. Beide roeden
zijn voorzien van zelfzwichting met stroomlijnneus. De vlucht bedraagt 18.30 m. De
molen heeft een vijzel als bemalingswerktuig. Zo te zier. kan de molen wel een kwastje
verf gebruiken.
Even daarna rijden we Drente binnen. Drente kent een lange geschiedenis, maar pas in
1815 werd in de grondwet van een provincie gesproken. Daarvoor werd Drente altijd een
"landschap" genoemd.
Vlak voor Rolde komen we langs de Balloërkuil waar in de middeleeuwen rechtspraak
gehouden werd.
Drente telde vroeger zes dingspillen, dat waren rechtsgebieden. In de hoofddorpen van de
dingspillen zijn ook de oudste kerken van Drente te vinden. Rolde was het hoofddorp van
het Rolder dingspil. De kerk van Rolde dateert uit de L5e eeuw en vormt samen met de
toren een ze,er fuaar geheel. Op dezelfde plaas hebben waarschijnlijk al vanafde 8e eeuw
enkele houten gebedshuisjes gestaan.
De beltkorenmolen aan de grote brink is van iets latere datum, nl. 1863. Op de roeden,
met een vlucht van 20 meter, zijn Bremer stroomlijnneuzen aangebracht. De molen is uitgerust met 2 koppels stenen. Het is de opvolger van een door brand verloren gegane
molen.
Net voorbij de rontonde Schoonloo staat aan de linkerzijde van de weg een woning met
een zeer uitgebreide verzameling tuinbeelden.
Vlakbij het plaatsnaamborde Schoonoord staat het openluchtmuseum "De zeven marken". Dit is in 1954 opgericht omdat Schoonoord toen 100 jaar bestond. Net als in her
Veenpark in Bargercompascuuln staan ook hier een aantal huisjes en hutten uit vervlogen
tijden. Het is echter niet zo uitgebrreid als het Veenpark.
De plaas Schoonoord is ontstaan als ontginningskolonie nadat het Oranjekanaal gegraven wa§.
Aan de linkerkant van de weg, even voor het Oranjekanaal, staat de korenmolen van
Schmnoord. Deze heeft eerder als oliemolen van Faber in Middelstum gestaan. De
molen staat alweer geruime tijd zonder roeden en is voorzien van een provisorische kap.

melijk de korenmolen van Grashuis te Usquert.
De molen heeft

I koppel stenen en de roeden

hebben een vlucht van 22 meter.

M olen te B ar ger comp sc uum.

Ondernrssen is de kerktoren van Sleen al
zichtbaar.Deze fungeert al eeuwenlang als baken voor de reizigers die hier passeren. Met
zijn hoogte van 68 meter is het de hoogste

toren van Drente. Sleen was vroeger het hoofddorp van het dingspil Zuidenveld.
Aan de Schultestraat staat de korenmolen "De Hoop". Deze heeft een vlucht van 24 meter. Vroeger was de molen voorzien van drie koppels stenen waurvan nog een koppel is
overgebleven. De voorganger van deze molen was een grondzeiler die aan de rand van de
heide stond. In de huidige situatie is dat wat moeilijker voor te stellen.
Aan de buitenkant van het dorp staat rechts van de weg het armenhuis, waar indertijd opnames gemaakt zijn voor de televisieserie "Bartje".

Het dorp Bargercompascuum ontstond in 1866 als veenkolonie op de gemeenschappelijke graasweide (compascuum) van de boeren van Noord- en Zuidbarge.

h

1966, bij het honderdjarig bestaan van Bargercompascuum, werd het veenverleden opnieuw tastbaar gemaakt door het opbouwen van een veendorpje dat de vÍoegere woon- en
leefomstandigheden toonde. Van de meest simpele behuizing - de veenkeet - tot het
woninkje dat helemaal uit steen is opgetrokken,
Het museum is in de loop der jaren uitgebreid met een tentoonstellingshal waar o.a. een
perÍnÍrnente expositie staat. Deze geeft een
overzicht van de veenvondsten en de planten en dieren die hier voorkwÍunen.
Ook ontstond er een dubbel-lintdorp, dat
bestaat uit twee kanalen die op een afstand

van 200 meter van elkaar evenwijdig lopen.

Op d" ruimten vooraan staan de huizen en
bedrijfies netjes op een rij met de tuinen
erachter. De gebouwen dateren uit het begin van deze eeuw.

Voor de molenliefhebber is een dorp

pas

§sErnq
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een echt dorp als er ook een molen staat. Als
blikvanger van het dorp fungeert de korenmolen "De berktt .Deze is afkomstig uit het
plaatsje Drantum in W-Duitsland. Voor de
naarn "De berk" is gekozen omdat deze

boom het veenlandschup domineert.
Onder de molen bevindt zich een kelder met
drie silo's voor de opslag van graan. Het
achtkant van de molen is opgebouwd van
eikenhout.

Brnmercompascuum is als nederzetting
ontstaan na 1850 toen in deze streken het
"bruine goud" op grote schaal aan snee werd
gebrachf en duizenden schepen zorgden voor
S tandaar dmolen Ter H aar.
het transport ervan. Aan de buitenkant van
EmmercompascuuÍn staat de korenmolen ttGrenszichttt. Een vrij toepasselijke naam
want de grens met Duisland ligt hemelsbreed op nog geen 2 km.
De vlucht van de molen bedraagt 1.8.í) meter. De inrichting bestaat uit 3 koppels stenerl
een buil en een maalstoel met elekrische aandrijving. De molen is oorspronkelijk aÍkomstig uit Oude-Pekela en fungeerde daar als poldermolen. Naast de molen ligt nog de goed
geconserveerde houten as, compleet met hals- en pensteen die bij een van de restauraties
vervangen is door een gietijzeren exemplaar.
In Ter Apel komen we langs het enige middeleeuwse klooster wat Noord-Nederland rijk
is. Het ligt er fraai temidden van oud geboomte.
Het tweede reisdoel is de korenmolen van Ter Haar. Deze bestond voor 1831 in Bourtange. Het is een open standerdmolen met bolgebogen kap. Er is geen afzonderlijk takelluifeltje, daarom springt de achtkant van de kap in zijn geheel iets uit. De molen is voorzien van houten roeden met een vlucht van 17.50 m. en een houten bovenas.
Er is een koppel maalstenen en een pelsteen in de molen aanwezig. Van de molen is een
kopie gemaakt die op het molenbolwerk van BouÍange geplaatst is.
Vanaf Ter Apel naar Sellingen komen we door Westerwolde. Dit gebied vertoont duidelijke overeenkomsten met het Drentse landschap en verschilt hemelsb,reed van het nuchtere veenkoloniegebied met zijn kaarsrechte wegen en uitgestrekte lintbebouwingen.
Via Ylagtwedde komen we bij de Poldermolen van Wedderbergen langs. Deze heeft een
vlucht van 20.60 m. Beide roeden zijn voorzien van zwelfzwichting. De molen is uitgerust met een vijzel. Hij ligt aardig verscholen in het groen, maar dat levert natuurlijk wel
een forse windbelemmering op.
Als we Blijham gepasseerd zijn komen we in Winschoten. In 1825 ontving Winschoten
de erkenning van stad onder het bewind van koning Willem L Maar het is ook een echte
molenstad met zijn drie mooie achtkante bovenkruiers. De molens staan in een rij langs
de westelijke invalsweg waar ooit het Winschoter diep door de stad stroomde. Het kanaal
is gedempt, maar de molens zijn blijven staan.

We komen achtereenvolgens langs de volgende molens:
-

Korenmolens ttEdens"

Met zijn bouwjaar 1763 is dit de oudste molen die we vandaag pÍsseren. In 1870 is de
molen verhoogd. Zijn vlucht bedraagt 22 meter. De uitrusting bestaat uit 2 koppels stenen. Het vroegere meelfabrie§e aan de westzijde is gesloopt, daardoor staat de molen
nu helemaal vrij. Aan de linkerzijde van de molen staat de monumentale moleÍlaarswoning.
- Koren- en Pelmolen rrDijkstra'r
Dit is de middelste molen. De vlucht bedraagt 23.80 m.
Hij is in 1862 gebouwd voor f 15.500,--, toen een timmerman 10 cent per uur verdiende. De inrichting bestaat uit twee koppels maalstenen en twee pelstenen.
-

Koren- en Pelmolen ttBerg"

De naam "Berg" wil niet zeggen dat de molen op een verhoging staat. De drie molens
zijn nl. allemaal genoemd naar een vroegere eigenaar. De inrichting bestaat uit drie koppels maalstenen en twee pelstenen. De molen is ook nog enige tijd als barkmolen in
dienst geweest.

Op de terugweg zien we in Kolham de korenmolen ttEntreprise". Deze heeft een
vlucht van 22.60 m. en beschikt over twee koppels maalstenen. Tijdens de bouw van de
molen is geb,ruik gemaakt van onderdelen van de poldermolen op de gÍote harksteder
polder aan het Slochterdiep.

Ter hoogte van Engelbert bevindt zich een stadsmarkering die opgebouwd is uit drie
"totems", eeÍr "kaaÍtentoren" van 16 meter, een "naamtoren" van 12 meter en de pilaar
van 6 meter hoog. Op de "kaartentoren" staan op elke àjde 13 speelkaarten afgebeeld.
Dit levert het getal 52 op, wat tevens het aantal weken perjaar vooÍstelt.
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De foto uit ons vorig nuÍuner leverde een reaktie op en wel van de heer Douwe Franke
uit Burgunr. Hij brengt de spinnekop thuis als "Winterswyk" bij Burgum.
Het molentje bemaalde een poldertje van Eeltsje Rienks, een rijke hereboer uit Het Bildt
die hier aan het begin van de twintiger jaren kwam te wonen op Glinstra-State. Douwe
Franke vermoedt dat het molende met landerijen daarvoor ook al Glinstra-State hoorde,
maar zeker is hij daar niet van.
De spirmekop stond bij een vissershuisje aan een Wyk, die hier in de GroningervaaÍ uit
kwam (nu Pr. Margrietkanaal) tussen Burgumerdaam en Burgumermar.
In de vorige eeuw woonde er een visser, Winters, en zodoende heette de Wyk vooÍaan
Winterswyk. Het hele gebied werd daar trouwens zo genoemd, aldus de heer Franke.
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dagen In de schouw vaart Joh. O. v.d. \Yal. (foto l) Omsreeks l93lt32 sloeg de bliksem
in. Foto 2 toont ons het daardoor beschadigde molende. Herstel volgde, maar na de oor-

log, toen Burgum zich hier flink uitb,reidde en door het verbreden van het kanaal, is de
spinnekop afgebroken en op zijn plaats staat thans een keurig woonhuis. Foto 3 laat de
"Jan Slapgatsmtne" zien, genoemd naar de eigenaar die deze bijnaam droeg. Deze molen
stond aan de Nijstedserfeart en bemaalde Oegefinsje.
Later werd hij aangekocht door A. G. Bosgra In de dertiger jaren volgde afbraak.
We danken de heer Douwe Franke voor zijn bijdrage, compleet met foto's.

I
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Durk Posthumus uit Huirs komt tot dezelfde conclusie als Douwe Franke. Hij verwijst
nog naar "Molens in Friesland" in oude ansichten dl. l, foto 7.
Posthumus brengt ook de onbekende molen van nr. 67 thuis. Het is de molen van het park
Vijversbrug te Zwartewegsend. De moleÍr dÍaagt hier nog zelfzwichting. Na stilstand
werden het zeilroeden en nog weeÍ later volgde overplaatsing naar de noordzijde van de
weg Leeuwarden-Hardegarijp. De molen staat in het "Fries Molenboek" onder nr. 60. We
vermoeden dat de huidige onbekende op de achterkan! ingezonden door dhr. J. Bogaard
uit Jellum, ook de molen van het park Vijversb*g is. Wie kan dat bevesti gen?
GDW

Foto's: collectie Douwe Franke
Foto 3 van S. Spijlcsntn.

NATIONALE MOLENDAG . EEN TERUGBLIK

ï

Op basis van de doorgegeven formulieren kan vastgesteld worden dat er op de twintigste
nationale molendag in Friesland 56 molens actief zijn geweest.
Dat betekent: draaien, malen, zagen, water opwerken enz. Niet minder belangrijk is op
m'n dag de voorlichtende taak van de vrijwilligers die de molens bemannen, bevrouwen.
Een fantastische mogelijkheid om een stukje p.r. uit te dragen en dat zal uiteindelijk kunnen leiden tot meer molenaars voor de opleiding die naar verloop van tijd een 'eigen'molen kunnen gaan beheren. Het is op zo'n dag ook mogelijk om de eigen molenstichting
c.q. vereniging te promoten met als resultaat meer donateurs en dat is gunstig voor de
kas. Zulke donateurs kunnen voor komende jaran weer ingezet worden bij promotie-activiteiten op de molens of in stands op bewzen. Nationale molendagen worden ware feest-
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dagen wanneer er op de werkende molen randactiviteiten georganiseerd zijn. Daarbij kan
gedacht worden aan broodjes- en meelverkoop, poffertjes of oliebollen bakken, fietsroutes en allerlei speelse activiteiten. C)nder dat laaste kan verstaan worden het verstrekken

Noordwolde - V/indlust
Oude Leije - De Balkend-

van kleur- ofbouwplaten voor schoolkinderen, een ballonnenfeest of wat ook maar. Als
het maar publiek trekt. Maak de molen tot een bezienswaardig, en vooral ook bezoekwaardig onderdeel van de gemeenschap. De landelijke publiciteit is gratis op zo'n narionale molendag, het postermateriaal wordt door de wetkgroep Nationale Molendag ook in
ruime mate gratis verstrekt en vooÍ aanvullend materiaal kan tegen een geringe vergoeding gezorgd worden. Plaatselijke publiciteit in kranten is meestal eveneens kosteloos,
maar eigen initiatief speelt in deze een grote rol. Stap zelf naar de krant, maak joumalisten enthousiast of schrijf zelf een stukje. Met een mooie foto erbij doet zoiets vaak won-

Oudkerk - De Oudkerker m. Tjerkwerd - De Babuurster- Witmarsum -De OnderneRinsumageest - De Klaar- Tzum - Fatum
molen
ming
kampsterneernolen Uitwellingerga -De Geeuw- V/itmarsum - de Pankoekpoldermolen
Roodkerk - De Hoop
stermolen
Wolvega - Windlust
Schalsum - De Schalsumer- 'Vegelingsoord - Deels/

deren!

Overzicht.
Gezien de moeite die de werkgroep Nationale Molendag elk jaar doet om alle molenaars
en molers van informatie te voorzien, is het op zich een nog kleinere moeite om deze aktieve mensen te laten weten dat men gedraaid heeft en welke aktiviteiten men ontwikkeld
heeft. Door invoering van een antwoordnummer is dat nog gÍatis ook.
Bij de werkgroep zijn onderstaande molens binnengekomen. Opgave gebeurde lang niet
altijd door de molenaar of eigenaar zelf, maar door bezoekers of collega-molenaars die
hun formulier aanvulden met draaiende molens die zij vanuit hun molen konden zien.
'Waarom
dit uitgebreide relaas? Iilel, op basis van binnengekomen gegevens moeten we
concluderen dat lang niet iedereen het terugsturen van het deelnameformulier serieus
neemt. Er zijn jaren bij waarvan je zegt: "Die en die molen draait toch zeer regelmatig, of
er wordt zelfs een cuÍsus gegeven, en hij staat niet in de lijst!" Dat krín en mag natuurlijk
niet voorkomen. Bij het promoten van je eigen molen, behoort hij in de landelijke lijst
van draaiende molens voor te komen! Die lijst wordt ook officieel gepubliceerd in het
vakblad De Molenaar. Dit jaar zagdie lijst er zo uit.

Anjum - De Eendracht Dronrijp/Hatsum - De
Kimswerd/Dijksterburen Birdaard - De Zwaluw
Hatsumermolen
De Eendracht
Birdaard - De Olifant
Dronrijp Kingmatille - De Langweer - De Sweachmer
Bolsward - tjasker
Keimptille
molen
Bolsward - De Klaver
Hallum
Lollum - Meerswal
Bolsward - Lonje/Tadema's Genezareth Kloosterpmolen Mamrm - De Grote molen
molen
stermole Mamrm - De Phenix
Broeksterwoude - De Grote Hartwerd - De OegeMarssum - De MarssumerM.
kloostermolen
molen
Buitenpost - De Munts
Heerenveen - Welgel"g"rr/ Marssum - Terpzigt
Burgwerd/Hemert - De
Tjepkema's molen Menaldum/I)ronnjp Hiemerter Huins - De
RentÍneester
M. Dokkum - Zeldenrust Ulst - De
Munnekezijl - Rust Roest
Dromijp - De
Joure - Penninga's
Nijemirdum -'tZwaartje

Poelen

Huinsermolen
Rar
molen

Stiens - De

sterpoldermolen Tietjerk

Steenhuister-

V/insum/Bruggeburen Zuid-

molen oosterrnolen of v.d. Meers- De Himriksmolen
molen

molen

Grevensmolen V/olvega/Lindervallei

Scharsterbrug - De Schar-

Vrouwenparochie -

molen
Sexbierum - De Korenaar
Sloten

Warga- De

Vrouw-

-

De Gooyer

buursterpoldermolen Workum - De Nijlanner-

Hempenser-

molen

poldermolen Workum - De Snip
Westergeest - De Beintema- Woudsend - 't Lam
poldermolen Woudsend - De Jager

Besluit
Warmeer we terugkijken op twintig jaar nationale molendagen dan zijn er twee jaren die
eruit springen: in negatieve zin is dat hetjaar 1975 toen er slechts 11 deelnemende molens te noteren waren, terwijl in 1989 met 63 molens ongeveer 50Vo var. ons provinciaal
molenbestand in actie was. Vanaf 1984 lag het aantal ieder jaar op 50 of hoger. Een harde
kem van ruim 30 molers/molenaars is elk jaar van de partij. Slechs één molen heeft elk
jaar nog meegedaan: Penninga's Molen te Joure. Hulde, manneÍr! Elders in dit nummer
stellen we de ploeg vrijwilligers nader aan u voor.
Landelijk deden dit jaar meer dan 600 molens mee Íurn het nationale molengeberuen. Dat
is meer dn 50Vo. Wellicht dat Friesland volgend jaar ook weer eens boven de 60 molens
uikomt. \i/e zijn benieuwd. En eh... geef het wel door. De werkgroep Nationale Molendag wil er volgend jaar met het 7O-jarig bestaan van De Hollandsche Molen vast iets
moois van maken!! ! Zondq de vrijwilligers kunnen ze echter niks dus.... grijpt U de kans
aan er ook wat moois van te maken. Doen!

GDW
Wanneer we het Fries Molenboek als uitgangspunt nemen dan kan gesteld worden dat
op basis van het daarin vermelde bestand
- 26 molens nog nooit hebben meegedaan
- 13 molens slechts 1 keer,
- 4 molens slechts 2 keer en
- 3 molens slechts 3 keer hun wieken hebben laten gaan.
Van de 131 molens in het boek (De Hersteller in St. Johannesga hebben gemakshalve
onclergebracht op ru. 131 in de plaats van de winclmotor) hebben 105 dus al één of
meerdere keren meegedaan! En dat is een hoog percentage. Hoe dat landelijk ligt,
weten we echter niet. Ook is het ons niet bekend of daar onderzoek naar is gedaan.
Wellicht dat de Werkgroep Nationale Molendag ons dat nog eens kan laten weten.
Stel je trouwens eens voor da[ al die 105 volgend juur zouden draaien!
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OVER HET LEVEN OP EEN ZAANSE PELMOLEN
IN DE VORIGE EEUW
Penninga's Molen in Joure bestaat 300 jaar. Het grootste deel yan zijn bestaan heeft hij
echÍer doorgebracht in de Taansteek, inWestzaan om precies te zijn.
In vorige nununers hebben we al eera uitgebreid verslag gedaan van een stuk geschiedenis, maar rw wilden we een deel daaruit lichten en wel het leven op zo'n pelrnolen in de
vorige eeuw. Hoewel de persoon in lcwestie niet werlczaatn was op "De Jonge Dolfijn"
(zoals "Penninga's Molen" inWestzaan heette), komt de rnolen uit Joure al één lecer in
het vraaggesprek raar voren.
Het verhoor is aflcornstig uit een reel<s die in 1891 te boek werd gesteld, een soort
enquëte-corntnissie die de slechte arbeidsomstandigfuden in fabrieken, molens en
andere werkplaatsenfeilloos bwenwater wist te loijgen.
In onderstaand verhaal vertelt de 65-jarige pellerslotecht bij Van Waveren & Dekkcr te
Koog ald Zaan zijn verhaal aan, de conunissie die onder leiding stond van voorzitter A.
Dekkcr. Het geeft een goed beeld van het oude molenleven en zo'n stukje geschiedenis
wildenwe U niet ontl'touden.

(G.D.w.)

A. Die heeft, alles bij elkaar, f 3,60.
V. Hoe oud is hij?
A. Hij heeft zich van het jaar moeten aangeven voor de militie.
V. Komt er nog wat extra's bij?
A. Ja, voor het sjouwen van gaÍst. Er wordt mowat 2fi) last garst versjouwd, en daarvan
krijgen wij 50 cents per last, dus J 100,- en die deelen wij met ons vieren.
V. Hoeveel nachten denkt gij, dat er gemiddeld in de week gewerkt wordt?
A. Gemiddeld maar 2 U4 nacht per week. Mijn lieve man! dat is een beetje, wij kwamen
in den laaste tijd elf nachten te kort. Maar ik denk, dat het zoowat I 2,25 n de week
voor ons zal opleveren.
V. Dat wil dus zeggen, dat er, het geheele jaar gemiddeld 2 U4 nachten in de week
gemalen worden.

A. Juist
V. Als gij madt, blijft gij dan in de molen, zolang er wind is?

A.Zeker.
V. Maar des Zondags toch niet?
A. V/el neen. 's Zondag-morgens om half acht halen wij altijd in, en 's Maandag-morgers
om vijf uur beginnen wij weer.
V. Maar gij blijft er dan de heele week?

De Voorzitter: Werkt gij op een molen?

A. Ja, als er wind is.
V. Dus gij gaat niet naar huis om te eten?
A. Neen, dat kan niet gebeuren. De garst moet gemalen worden.
V. Hoe lang werkt gij per etmaal?

A. Ja.

A. 18 uren, en de overige 6 slapen wij twee aan twee. Wij hebben bedsteden en liggen er

Verhoor van Pieter Stroo Janszoon, oud 65 jaar, pellersknecht bij de heeren Yan Waveren & Dekker, te Koog aldZaat

V. Met hoeveel personen werkt gij daar?
A. Met vier volwassen knechts en één jongen.
Y. Zijn er niet pelmolens, waaÍ men werkt met slechts drie volwassen knechts en een
jongen?

A. Die zijn er, maar het zullen er niet vele zijn.
Y. Hebt gij altijd op denzelfden moleÍl gewerkt?
A. Ja.

V. En altijd met vier man

en een jongen?

jaren met 3 man en een jongen, maar dat heeft niet lang geduurd want het
werk was voor den jongen toen te zwaar. Ik heb nu reeds 46 jaar op den molen gewerkt.
Y. Hoe wordt gij betaalt?
A. Als meesterknecht verdien ik "f 8,- per weelq en als het waait, één gulden per nacht.
Of het waait of niet, krrjgen we altijd Í 2;- Wr week, en dat wordt éns in het jaar

A. De

eerste

verrekend.
V. Vy'at hebben de andere knechts?
A. De tweede maan heeft J 6,-- vast en / 2,-- voor het 's nachts malen, d.i. bij elkaar
/ 8,--. De derde man heeft/ 4,-- vast en f 2,- voor's nachts malen.
V. Is de derde man getrouwd?

A. Ja.
V. Wat heeft de vierde?

goed.

V. Slaapt gij boven in den molen?
A. Op den zolder.
V. Hebt gij beneden een kombuisje om uw potje te koken?
A. Ja, wij koken het zelfen hebben geen gebrek aan koffie.
V. Wat doet gij, indien er geeÍl wind rs?
A. Dan is er genoeg werk aan den molen.
V. Hebt gij vrij gort?
A. Ja. Toen ik nog jongen was, hield ik er mijn monde mede opeÍI.
V. Volgens uwe mededeeling, hebt gij aan den molen een man, die / 6,50 verdient, nl.
/ 4,-- vast, f 2,-- nachtgeld en 50 cts. voor het sjouwen van garst. Die man is ge-

trouwd niet waar?
A. Ja. Hij heeft 2 kinderen.
V. Eet hij veel gort?
A. Dat is niet veel.
V. Hoe oud is de jongen?

A.

13 jaar.

Hij komt's morgens om 8 uur, heeft 1 1/2 uur rust, zooals dat behoort, kookt
middags den pot en gaat om 4,5 uru naaÍ huis toe.
V. Dat is zeker een soort duivelstoejager?
's

A. Ja.
V. Als ge Àek zíjt, wordt dan toch loon uitbetaald?
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A.
V.

A.
V.

A.

Ja. EeÍrs ben ik 17 weken ziek geweest, en ik ben geen cent te kort gekomen.
Nu zijt gij 65 jaar, en gij ziet er nog goed uit. Maar wat gebeurt er, als gij niet meer
kunt?
Ik wilde, dat ik pensioen kreeg.
Hebt gij uwe firma wel eens oudjes zien vertrekken?
Neen; een is er ontslagen voor oneerlijkheid, en een ander is gehaald aan de pok-

ken.

Op de "Dolfijn" is een meesterknecht geweest die lang geprofiteerd heeft, maar bij
ons is dat niet voorgekomen.
V. Kunt gij het best vinden met den patroon?

A.
A.

Een heel beste is het.
V. Uw patroon is vroeger zelf knecht geweest, niet waar?
Ja bij... noem hem eens... bij Zwaardemaker.

Dat nachtmalen, als men op jaren komt, is wel onzoet. Het gezicht wordt dan zwa§
en dat is in den donker, met ruw weder wel lastig.
V. Hebt gij last van het stoP
A. Neen, mijne borst is niet meer, zooals die placht te zijn; maar toen ik jong was, kon ik
er goed tegen; dan was ik wel eens loom en moede, maar hijgen deed ik nooit, en dan
geeft het stof geen

last'

p. stroo Jz.
A. Kerdijk, Voorzitter.
S. Lrpoole
W. M. Visser
W. H. J. Roijaards, Adj-secretaris.

Pelmolen
" De Jonge

Dolfijn"
bijgenaamd
,,DE

Koperen

Berg"
te

Westzaan
op
een

oude

prent.

Op 27 januari 1973

glr;rg

op de pas gerestaureerde korenmolen "Penninga's Molen

te

Joure de opleiding voor vrijwillig molenaar van staÍt o.l.v. molenmaker Sjoeke Postma.
De eerste cursisten waren: Arie van der Werl Minne Kappenburg, Anne S. de Jong, Ane
Dijksra Harm Zuidstra, Jan Blankestijn en Jan Coppens. Enkele maanden later voegde
schrijver dezes zich bij de groep. Later kwam de molen volop in bedrijf op de zaterdagmorgen en wel o.l.v. oud-molenaar J. H. A. van Tilburg uit Dokkum. Wat heeft deze

nestor van ons Gild, zeer terecht Erelid!, wat afgereisd om allerlei molenvrienden in te
wijden in de geheimen van het molenaarsvak!
Op deze plaats mag die hulde nóg wel eens toegeÍoepen worden!
De eerste geslaagden van de ploeg kwamen ín 1'974. "Penningas Molen" werd ook cursusmolen voor het Gild en heel wat molenvrienden in de provincie hebben hier de beginselen van hun molenhobby bijgebracht gekregen.
In de loop der jaren kwam er wel wat wisseling in de samenstelling van de groep.
7n gnry Jan Coppens naar de houtzaagmolen van Woudsend en ondergetekende verhuisde nam de gerestaureerde veenpoldermolen te Sint-Johannesga. Na daar tienjaar te hebben gewoond, hebben nieuwe bewoners op "De Hersteller" het vangtouw overgenomen:
Jan en Arie volgen nu de cursus op "Penningas Molen en hopen volgend jaar examen te
doen. Zeker niet onvermeld mag blijven de naam van Popke Timmermans. Sinds Jouste.r
Merke 1973 is hij vrijwel wekelijks op de korenmolen of in de "Deelsmolen" van Vegelinsoord te vinden, een molenvriend in hart en nieren die ook landelijk grote bekendheid
geniet.

Enige jaren geleden keerde Jan Blankestijn Friesland de rug toe. Dat betekende ook het
afscheid van Penninga's Molen waaryoor hij zich altijd in bijzondere mate had ingespannen, als vrijwillig molenaar een prima organisator en ook als bestuurslid uistekend op z'n
plaas om de molen te promoten.
De permingmeesteÍ van het Gild, Gjildert van der Velde uit Amsterdam, kwam als l1jarige schooljongen op deze molen in aanraking met het molenvirus om het nimmer weer
kwijt te raken.
Toen in IJlst en Makkinga molens gerestaureerd gingen worden, dienden zich ploegen
aan die op de Jouster molen werden opgeleid. Dat betekende ook een welkome versterking, maar na verloop van tijd gnger. ze ook weer. Sommigen bleven, zoals Piet Oosterhof uit Heerenveen die als monumentenwachter de opleiding moest volgen en Jelle
Bouma.
Thans zijn er drie cursisten waaÍvan Frank Terpstra birmenkort exameÍI kan doen.
Daamaast zijn er nog Feiko Talen, de man die klusjes opknapt maaÍ geen molenaar wil
worden. Datzelfde geldt voor Tjibbe Snieder die als vaste rondleider furgeert. Van de
'oude garde' zijn Kappenburg, De Jong, Dijksua en Zuidstra de molengroep trouw gebleven tot de dag van vandaag. Popke Timmermans zouden we daar eigenlijk ook toe mogen rekenen. Arie van der Werf is voor de cursus al in een vroeg stadium afgehaakt" maar
hij blijft het'familiebedrijf samen met zijn vrouw Aaltsje trouw door wekelijks voor koffie te zorgen als het'skoft' is.

M
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Op

zaterdag

zochten

7

november

we de

Jouster

ploeg op. Onderweg zagen

we molens draaien

in

Tjerkwerd, Bolsward en
IJlst. Helaas stond de moIen van Joure stil, maar op
de Gild-vergadering hadden we gehoord dat de
ploeg in Vegelinsoord zou
zrjn voor onderhoud aan

het vijzelwiel dat opgewigd moest worden. De

oude

veenpoldermolen

aan het Deel wordt door
de groep beheerd; de molen is eigendom van de
Terwijl bencden het vijzelwiel opgewigd wordt smeert
Popke vast de penyan de as.
Een deel van de groep'Peraninga's Molen' op Deelswal mct v.l.n.r. Anra S. de Jong,
Frank Terpstra, Jan Wijnsma, Ane Dijkstra, Feil<o Talen en Popl<c Tinvners. Op de
voorgrond de oude windpeluw en een stukje van de oude Pot-roede.

gemeente Skarsterlàn. Bij
het licht van een lampje

verrichtten de heren het
niet alledaagse klusje, maar na aÍloop draaide alles weer mooi en stroomde het water
bruisend door de rítskoat.
Het zijn oprechte molenliefhebbers die ook voor de "Deelsmolen" een warm plekje in
hun hmt gereserveerd hebben. Een ploeg die ook in de weer is met een korenmolen die
de respectabele leeftijd
van 300 jaar heeft. Het
moet ons van het hart
dat het bestuur van de

stichting

Penninga's

Molen heeft verzuimd
dit gedenkwaardige gebeuren met publiciteit

en

feestelijkheden

te

omlijsten. Een kans die
nimmer terugkeert.

De molenaars

hadden,

gezien hun actieve vrij-

willigersloopbaan, een
groots molenfeest verdiend!!

!

Wellicht dat deze bijdrage iets goedmaakt.

Inspectie van de vijzelwiel in de vijzellenst van dc van oorsprong bewoonde veenpoldermolen.

Gerberben D.

Wijnja

Waar vindt je nog zoiets op de zolder van een molen?
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MOLEÏ\IS VAN DE FRYSKE MOLE. DEEL 4
De eeuwigdurende strijd tegen het water
door Jan Hofstra
Spinnekop Hemert weer 100?o bedrijfsvaardig
Vanuit de maalfrmktie bezie& staat de Hiemerter mole op e.et zeeÍ grurstige plaats. De
molen heeft weinig windbelemmering en omdat het gemaal van de Hiemerterpolder naast
de molen staat, heeft de molen ruime toevoersloten die goed onderhouden worden. Verder is de polder vrij gÍoot en heeft voldoende waterberging. De enigste dissonant in dit
verhaal is dat door polderpeilverlagingen de schroef van de molen steeds eerder uitgemalen is. Maar daar is verandering in gekomen. In de laatste week van mei en de eerste
week van juni hebben Durk Posthumus (voor Hiemstra b.v') en ik de schroefbak 60 cm
langer gemaakt en de schroef 60 cm naar achteren verschoven waardoor de molen, zoals
het nu lijkt, weer tientallen jaÍen met voldoende tasting kan malen.
Op vrijdag 5 jmi 1992 schroefde de molen het eerste water, met zijn verdiepte schroef, in
de Harlingervaart.
Dit heuglijke feit is de aanleiding van dit stukje waarin wat historische en technische aspecten oveÍ deze molen en in het algemeen zal worden verteld. Uiteraard wordt ook ingegaan op het verrichte werk.
Onlangs kreeg ik wat oude wateÍstaatskaarten in handen en van Popke Timmermans
kreeg ik een beschrijving die hoort bij deze wateÍstaatskaarten. In deze beschrijving
(meer dan 500 blz.!) staan zeer veel interessante gegevens over de strijd van de Friezen
tegen het water. Er staat o.a. een lijst in van alle bepolderingen wzlarvan het jaartal van
bedijking met zekerheid vaststaat en een lijst van alle droogmakerijen.
Uir de eerste lijst blijkt dat de Hemerterpolder in 1811 is bedijkt. In het Fries Molenboek
wordt nog gezegd dat het bouwjaar van de molen onbekend is mam dit kan nu veilig op
1811 gesteld worden.
Dit betekent dus dat de polder hiervoor open lag voor de boezem en de waterstand in de
sloten op en neer ging met die zelfde boezem. Dat is nu bijna niet meer voor te stellen
want het meeste land in de polder ligt nu beneden het boezempeil. Toch is de polder
nooit een meer geweest en is ook het land niet afgegraven. Aangezien het gemiddelde
boezempeil, in de loop der eeuwen, niet veel is veranderd betekent dit dat het land de
laatste 200 jaar nogal gezakt moet zijn.
Wanneer meÍr nu weet dat de Hemerterpolder voor het grootste deel in een oude zeeslenk
ligt is dit dan ook niet zo vreemd meer. De weg, w.uuaan de molen nu staat was vroegeÍ
een zeedijk. Deze zeewering maakte deel uit van de waterkering van de polder HartwerdWitmarsum, die geheel door zeewater was omgeven. Deze zeepolder heeft de oudste dijken van Friesland en is daarmee een van de eerste polders, zo niet de eerste die is aangelegd. (zie kaart l)
Bij de westzijde van deze polder lag de Marnegeul die zich bij Grauwe Kat splitste in een
noordelijke an een zuidelijke tak. De zuidelijke slenk ging langs Witmarsum, Schraard,
Schettens en l,ongerhou naar Bolsward, waar hij in verbinding stond met de Middelzee.
De noordelijke slenk ging vanaf de Grauwe Kat over de Hiemert richting Burgwerd, waar
hij eveneens in kontakt stond met de Middelzee.
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Toen deze slenk voldoende was dichtgeslibt heeft men hem, zo'n 1250 m. ten N.W. van
de huidige molen, afgedamd. De afgedamde slenk, kon daama niet meer opslibben, het
land ten N.W. van de dam echter wel. Dit land ligt dan ook duidelijk hoger.
Het land tetZ.O. van de dam zal oorspronkelijk wel hoger hebben gelegen dan het oude
land maar door rijping van de jonge zeeklei zal het maaiveld geleidelijk onder dat van het
oude land zijn gedaald. In ieder geval werd bedijking en bemaling hier het eerste nodig
geacht want de Hemerterpolder werd dus, zoals eerder gezegd, reeds in 1811 bedijkt. Het
oude land, ten zuiden van de Hemerterpolder werd in 1817 bedijkt. De Pankoekster mole
werd voor deze polder gesticht.
Het oude land ten noorden van de Hemerterpolder werd pas in 1841 bedijkt. Het gaat hier
om de Arumermiedpolder die bemalen werd door de molen '"Triolum" (zie ru. 78 Fries
Molenboek). Helaas is nu alleen de fundering met waterlopen en wat onderdelen van
deze molen over. In de jaren '70 stonden al de molens van deze drie polders nog fier bijelkaar.

Overingens moet meÍr zich met "bedijking" niet al te veel voorstellen. Deze term is meer
van toepassing op de polders in Holland waar het vaak echt nodig was om een hele ringdijk om de polder te maken alvorens met de bemaling kon worden begonnen. Op de klei
lag het meeste land boven het boezempeil en was de polder al afgescheiden van de boezem door slechts een simpele dam in de verbindingssloten te maken. De molen kwam
dan veelal op of naast zo'n dam te staan.
Dan nog even iets over de waterstaatskaarten. Dit zijn gekleurde kaarten waar alle verschillende polders op staan. Elke polder heeft de kleur van de boezem waarop hij loost.
Omdat Friesland zoh grote boezem heeft (de grootste van Nederland) waarop bijna alle
polders lozen zien de Friese Waterstaatskaarten er niet zo kleurig uit dan die van b.v.
Zuid-Holland. De polders die rechtstreeks op de zee lozen springen er dan ook uit door
hun afwijkende kleur.
Om de polders, die op dezelfde boezem lozen, te kunnen onderscheiden hebben de polders, die naast elkaar liggen, elk weer een andere tint.
De oudste kaarten dateren (voor Friesland) van 1873 en de laatsten zijn omstreeks 1971
gemaakt. Net voordat Friesland en Groningen zouden worden herzien is de afdeling
waterstaatskartografie, van Rijkswaterstaa! opgeheven.
I)rente is nog wel herzien maar de kaarten die hiervan zijn gemaakt worden niet meer uitgegeven. Van de rest van het land zijn dus wel recentere kaarten verkrijgbaar.
Op de eerste kaarten zijn dus de verschillende polders te zien en is vermeld waardoor dez.e polder wordt bemalen (molen, sloomgemaal of uitwateringssluis). Yerder is de plaas
van bemaling aangegeven en is het oppervlak van elke polder vermeld. Ook worden enkele maaiveldhoogten aangegeven.
Vanaf + 1920 worden ook de polderpeilen vermeld en, na de oorlog, ook de vlucht van
de molens.
Tevens wordt aangegeven met wat vooÍ opvoerwerktuig (scheprad, vijzel, centrifugaalpomp of schroefpomp) het gemaal is uitgerust. In de meeste gevallen (niet bij molens) is
de capaciteit in m'/min. ook af te lezen.
Rondom de eigenlijke kaart is ook nog een schat van informatie over waterschappen,
hoogste en laagste peilen in een bepaalde periode enz.
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Op de waterstaatskaart van 1873 heeft de Hemerterpolder een oppervlak van 155 ha' Er
staan ook maaiveldhoogten vermeld, te weten (van west naar oost) 0'30, 0.20, 0.10 en 0.0
+ A.P. Hier zit echter een addeÍje onder het grÍui want het A.P. (Amsterdams Peil) is in
eerste instantie wel bedoeld al§ een algemeen peil, dat vanuit Amsterdam dooÍ het hele
land is verspreid, maar door meetfouten werd het in werkelijllheid een peil dat overal
weer anders was. OÍn deze reden is dan later ook het N.A.P. (Normaal Amsterdam Peil)
ingevoerd dat, wel overal dezelfde hoogte heeft. Gelukkig staat op de kaart van 1873 ook

veÍmeld dat het Fries Zomer Peil (F .2.P.) 42 crn onder A.P. ligt zodat we hoogten kunnen
omrekenen naar N.A.P. omdat bekend is dat het provinciale peil 66 cm onder N.A.P' ligt.
Hier lag het A.P. dus 24 cm lager dan het N.A.P., maar elders kon dit dus weer heel
anders zijn.
Op de waterstaatskaart van 1923 heeft de polder nog een op,pervlak van 105 ha; het
dat het hogere gedeelte nu door de molen bij Triolum wordtbemalen'

blijkt

(Arumermiedpolder)
Her zomerpeil van de polder is 0.95 m -NAP en oop de topografische kaart van 1928
wordt de hoogte van het maaivelcl op 0'60 m- NAP gesteld.
Op de kaart van 1971 heeft de polder nog een gÍootte van 90 ha en als gewenst peil wordt
120 NAP opgegeven. Het is, overigens, niet helemaal duidelijk waar de 15 ha is gebleven die de polder :ul.1923 groter wa§. (meetfout?)
In de jaren '70 wer4 in het kader van de ruilverkaveling "Wonseradeel Noord", een
nieuw gemaal naast de molen gebouwd en werd het polderpeil verlaagd'
Tegenwoordig schommelt het werkelijke peil rond 155'NAP en op de recenste topografische kaarten staat dat de laagste stukken land op 0,80 m N.A'P. liggen'
Samengevat ziet het beeld er als volgt uit:
De aangegeven maaiveld-hoogten
kunnen wat een vertekend beeld geoppervlak
polderpeil
hoogte
maaiveld
ven omdat ze niet steeds van hetzelf155 ha
vern.
1873 + 14de perceel land zijn gegeven, maar
105 ha
1923 + 60het beeld zal duidelijk zijn; door be90 ha
r97r 70tere ontwatering gaat de grond inklinken. Hierdoor zal, na verloop van
155
90 ha

juar

NAP
NAP
t NAP
1992 t 80- NAP

6095120-

tijd, een peilverlaging noodzakelijk

worden, wanneer men tenminste dezelfde drooglegging wil houden. Deze peilverlaging
geef weer extra inkliriking enz.
Op O"r" manier wordt heel Nederland langzaam maar zeker naar beneden gemalen. Nu
hangt de mate van inklinking sterk af van de grondsoort en de mate van drooglegging. In
principe is elke grondsooÍt er Sevoelig voor: veengrond in sterke mate maar zandgrond
àaarentegeq nauwelijks. Zoals hier goed valt te zien is jonge klei gevoeliger voor inklinking dan oude klei. De Marnegeul, met zijn zijtakken, lag, nadat hij dicht was geslibt"
hoger dan het oude land maar tegenwoordig worden grote delen van de slenken weer als
geulen in het landschap zichtbaat.

In Zuid-Holland, waar veel veen met grote dikte voorkomt, zijn polders bekend die in de
loop van de laatste 600 jaar meer dan 4 m gezakt zijn. Er Àjrrdaar ook gebieden waar de

zee diepe geulen in het veen heeft geslagen. In deze geulen werd klei afgezet. Doordat
het veen sterker inklonk dan de klei zijr^ deze geulen nu als verhogingen in het landschap

te zien. Het zal duidelijk zijn dat ook vroeger één en ander moest gebeuren om steeds
dieper te kurmen malen. In Zuid-Holland kreeg men het eerste te maken met deze problematiek. De moerassen langs de grote rivieren ging men droogleggen door kanalen naast
de rivier te graven. Door deze ontwatering daalde het maaiveld en doordat ook de zeestand steeds hoger werd en eb - en vloedbewegingen daardoor steeds verder landinwaars
merkbaar werden, werd het steeds moeilijker om continu op de rivier te lozen. De bouw
van sluizen werd noodzakelijk zodat bij laag water gespuid kon worden maar bij hoog
water de sluizen het rivierwater voor binnendringen konden keren.
De tijd dat de sluizen konden spuien werd echter steeds koÍer en op den duur werd de
waterlozing onvoldoende. In eerste instantie ging meÍI de sluizen steeds stroomafwaartser
plaatsen. In dat geval heeft men lagere rivierstanden tot beschikking maar het is dan wel
noodzakelijk om, parallel met de rivier, lange aanvoer kanalen te graven. Het zal duidelijk zijn dat men hier niet oneindig mee kan doorgaan.
Op een gegeven moment was het niet meer mogelijk om het water op natuurlijke wijze
kwijt te raken, maar de mers was vernuftig en de molen deed zijn intrede. Deze molers
wmen uitgerust met een scheprad die het water echter niet hoger dan 1,5 à 2 m konden
opvoeren. Door de verbeterde ontwatering, door deze molens bewerkstelligd, ging het
veen echter extra inklinken waardoor het water, na verloop van trj{ hóger dan 2 m opgevoerd moest worden. Dit werd opgelost door nog een molen achter de eerste molen te
zetten en zo deed de getrapte bemaling of molengang zijn intrede.
Zo ontstonden er twee, drie en viergangen (soms nog wel meer).
ln Friesland was de uitgangssituatie veel gunstitlit de collectie vanw. O. Bakker
ger dan in Holland en Utrecht. De vaste onder-

grond ligt hier veel hoger waardoor het veen
hier niet zo'n grote dikte kon krijgen en bovendien is hier veel veen door de zee opgeruimd.
I)aar komt bij dat er dikke pakketten klei werden afgezet In ieder geval kon men het hier
veel langer zonder bemaling stellen. Getrapte
bemaling kwam hier dan ook alleen voor bij het
droogmalen van enkele diepe meren en uitgeveende plassen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn het Sens- en
Atsebuurster meer bij Blauwhuis, Fallingabuur-

bij Ferwoude en De Grie bij
Sint-Johannesga. Het eerst genoemde meer
werd in 1633 door een gang van twee schepradmolens drooggemalen. Later heeft één schroefmolen het werk van deze molens overgenomen'
de bekende Blauwhuister S ensmolen.
Het Fallingabuurster- en Aaltjemeer waÍen en-

ster- en Aaltjemeer

53

52

kele meertjes in een veengebied rond Ferwoude die omsreeks 1644 werden drooggemaakt. Op de kaart van Schotanus-Halma (1718) komt hier één molen voor maar op die
van Eekhof (1850) is er een onderbemating bij gekomen. Een andere bekende onderbe-

Dat deze roede niet meer gestoken is hield verband met het plaasen van een dieselmotor
in de molen, rond 1957. De gemetselde schroeÍbak en de stalen schroef zullen toen ook
wel zijn aangebracht. W. O. Bakker te Harkstede heeft tenminste nog foto's waar op de

maling is "De Hersteller" bij St. Johannesga, die de Grie bemaalde.
De getrapte bemalingen zijn dus niet gesticht om de gevolgen van inklinking te bestrijden
en ook spoedig nadat de eerste watermolens in Friesland verschenen werd de sch,roef
door Symon Hulsebosch (1634) uitgevonden waardoor men een veel effektievere manier
had om grotere opvoerhoogten te overwinnen. Zoals is te zien bij de Hiemerterpolder
komt inklinking en polderpeil verlaging ook hier voor en moest hier vroeger ook het nodige aan de molens gebeuren om dieper te kunnen malen.
Dit dieper malen had wel tot gevolg dat de molen steeds meer werk moest YeÍzette\ zBE
maar zwaarder ging draaie,tr. Dit kan men tegengaaÍr door de capaciteit te verkleinen (b.v.
de schroef kleiner of steiler maken) maar hierdoor zal het aantal ha dat bemalen kan worden eveneens verkleinen. Als vuisuegel kan men stellen dat voor elke 10 ha een molencapaciteit nodig is van I m3/min (normale kwel).
Bij de Hiemertermole heeft men de oplossing van dit probleem gezocht in het gevlucht.
Dit is niet vergroot maar voorzien van fokken. Dit moet rond 1950 zijn gebeurd. De Hiemerterpolder was toen eigenaar en het onderhoud van de molen werd gedaan door de Gebroeders Gerrisma uit Burgwerd. Yorig jaar werd de oude werkplaats van de Gebr' Gerritsma ontruimd i.v.m. afbraak en toen kwam nog een houten roede voor het licht die gemaakt was voor de Hiemertermole doch nooit ges[oken was. De Fryske Mole heeft deze
roede, voorreserve, overgenomen,
o

molen te zien is met een houten schroefbak. (zie foto o)
Het is niet duidelijk of de stalen schroef ook door de wind aangedreven kon worden. Hij
draait in ieder geval de juiste kant op. Van 1969 tot 1979 heeft de molen niet meer op
windlnacht gemalen.
ln 19751L976 is naast de molen een volautomatisch vijzelgemaal gesticht. De dieselmotor
is toen uit de molen verwijderd en de molen is toen in het kader van de ruilverkaveling
"Wonseradeel-Noord" gerestaureerd.
Ondanks de fokwieken en de stalen sclroef, die op kogellagers loopt, had de molen toch
wel veel wind nodig om te kunnen malen. Bij 60 enden verzet de molen dan ook zo'n
7,5 m3/min terwijl het water 1,5 m omhoog wordt gevoerd. De molen heeft dan ook maar
12 m vlucht. Ook liep de molen slecht aan. Dit kwam doordat de schroef zeer nauw in de
schroefbak sloot. Door specie in de gemetselde bak te gooien en ondertussen te malen
heeft de schroef als het ware zijn eigen bak gedraaid. De schroef kon dan ook een gulden
omhoog malen.
Voordat de molen goed en wel op gang was, was de schroef vaak al zo vol water dat hij
de molen tegen hield of achteruit deed draaien. Vaak is de molen op gang gebracht door
te duwen aan het spilrad. Wanneer een bepaalde snelheid werd bereikt ging de molen
versnellen eÍl maalde hij dat het een lust was. Kwam de molen tijdens een windafname,
onder die laitische snelheid dan viel hij stil om niet weer op gang te komen.
Toen de uitschoot aan vemieuwing toe was is meteen aan de mogelijkheid gedacht om
deze te verlagen zodat de opvoerhoogte kleiner wordt en de mogelijkheid ontstaat om de
schroef door te schuiven naar achteren waardoor dieper gemalen kan worden.
De nieuwe uitschoot kon zonder probleem worden vedaagd doordat de molen eigenlijk
over een bult maalde. Er zatwel een ebdeur in de molen maar deze hoefde eigenlijk nooit
dienst te doen omdat het buitenwater nooit meer zo hoog komt. (zie tekening 2)
Vroeger, toen de Friese boezem alleen door sluisgang werd ontlast, kon het buitenwater
in de winter en het voorjaar zeer hoog staan. Men legde het storlpunt van de schroef dan,
z.o hoog dat er ook bij hoog buitenwater gemalen kon worden. Tegenwoordig zorgen het
Hooglandgemaal te Stavoren en het ir. D. F. Woudagemaal in Lemmer ervoor dat de boezcmstanden binnen de perken blijven zodat bij de meeste molens de uitschoten droog

blijven staan.

W aÍ er

molen H emert . (W ons eradeel)

polder "llemcrt".
In 1957 toen de spinnekop nog in be-

drijf

was

"

Foto:
W. O. BalcJer, Harl<stede.

Bij de Hiemertermolen liep de uischoot vanaf de schroef tot aan de eMeur zelfs nog omhoog om daama snel weer nÍur onderen te duiken. Dit had tot gevolg dat er tijdens het
malen altijd een vracht wateÍ voor de schroef bleef staan. De muren van de uitschoot
waren nogal gescheurd en op een bepaald moment werd hij ook nog eens onderloops.
In 1989 hebben M. Teernstra en ik de oude uitschoot gesloopt. Daarbij bleek hij nog
slechter te zijn dan we al dachten. De gemetselde schroefhak was echter in prima staat
want het was bijna onmogelijk om het bovenste stuk te slopen.
De nieuwe uitschootÍnuren, binnen steens en buiten I 1/2 steens, zijn gemetseld op een
15 cm dikker betonplaat die aan het einde is voorzien van een kwelscherm tegen onder-
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(2) Opmetingstel<cning van de oude uitsclnot ( 1989)
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(3) Opmetingstel<cning nieuwe uitschoot met voorstel verdieping schroef (1992)

(4) Detailtel<cning bevestiging spil met lager.
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Bij de schroef ligt de nieuwe uitschoot zo'n 28 cm lager (net op
boezempeil) waardoor de schroef zo'n 60 cm ging uisteken (zie tekening 3)
Deze schroef hangt boven in een kogellager die ook de waterdruk oPneemt. Het bronzen
onderwaterlager heeft alleen het halve gewicht van de schroef op te nemen. Dit in tegenstelling tot een houten schroef waar het net andersom is'
Op de koop van de schroef zat de lageras, door middel van een flersverbindinS, gemonteerd. (zie tekening 4)
Deze verbinding heb ik vorig jaar opgemeten en de fuma Spaans heeft toen een tussenstuk gemaakt die aan beide zijden het contraprofiel van de schroefkop, resp' de flens
en achterloopsheid.

heeft.

Ditjaar hebben we de stoute

schoenen aangetrokken en

zijn losgegaan met de schroef-

verdieping waarbij we niet wisten wat we onder water allemaal zouden tegenkomeÍI.
Op maandag 25 mei plaatste loonbedrijf Tolsma uit Waaxens twee schotten in de sloot en
schepte de hydraulische kraan vervolgens de sloot leeg. Omdat het eindlager in de nieuwe situatie bijna buiten de frontmuren komt te staan moesten we een eindje de sloot inbouwen. Daarom hebben we de l«aan een aantal palen in de grond, voor de schroefbal«,
laten drukken waaÍop we later een betonplaat hebben Sestort.
In het kort hebben we de volgende procedure doorlopen:
1) kogellagerhuis met flens en schroefrad gedemonteerd;
2) schroef naar voren getrokken;
3) vloer uitb,reken en eindlager los maken;
4) tussenstuk en kogellagerhuis enz. monteren. Door lange draadeinden is de flens weer

Nog een detail van het eindlager. Aan het Het verlengstuk aangebracht. Rechts is het
eind zit een aansluiting voor de vetleiding. halslager nrct het schroefrad te zien.
De schroefhebben we zo gesteld dat

want het water wat weglekt is al helemaal boven gebracht.
Wanneer de schroef langzaam draait zal hij veel water verliezen waardoor hij lichter
draait. Bij hoge snelheden is het lekverlies nauwelijks merkbaar. Het moet natuurlijk niet
te gek worden met de grootte van de lekspeet.

op de schroefkop gebout;

5) schroef stellen en eindlager

aan de tap hangen;

6) betonstorten in bekisting uitbouw en vloer, waarbij tevens het eindlager werd gestort;
7) bekisting maken voor corsules en rond om het einde van de schroef;
8) betonstorten;

9) ontkisten

en schroef ontroesten;
kroosrek maken en schroefteren;
11) schotten tÍekken en malen maar.

l0)

Een kijkje in de bouwput.

De bodem is uitgebrokcn
en de schroef is reeds
dcorgeschoven. Voor de
kruiwagen stant het eindlager.

hij onder een lekspleet krijgt van 2 cm en boven van

Hierdoor zalde schroef gemakkelijker aanlopen. Over het zo gecretlerde lekverlies
hoeft men riet zo zwaar te tillen want wie wel eens schroeven ziet malen zal het wel zijn
opgevallen dat de vakken onder zo zijn gevuld dat er veel water over de spil, in een lager
vak, stroomt. Of het water nu over de spil of onder de bladen weglekt maakt voor het
energieverlies niets uit. Wel is het van belang dat de lekspleet boven zo klein mogelijk is
2 mm.

Klaar voor onder water.
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mus - een vrije dag. De beton kon toen mooi hard worden. Op die vrijdag heb ik nog wel
de bekisting voor de schroefbak gemaakt. Deze bestond uit een plaat board die ik om de
schroef heb gevouwen. Met latten van 1,5 cm dih die later tussen de schroef en de plaat
board werden geslagen werd de nodige sterkte en speelruimte verkregen.

Het eerste warer wordt uitgemalefl.

De consoles, of uitbouw, tegen de fÍontÍnuren van de schroefbak zijn gemaakt om een

In de eerste plaats dragen zij de kroosheHigger en geven zij de molenaar
gelegenheid het krooshek schoon te maken. Voorheen zat het l«ooshek tussen de frontmuren maar doordat het eindlager zover naar buiten is gegaan kon dit niet meer. Bovendien stond de molenaar nogal ver van het wateÍ \ryanneer hij aan het kroosvissen was. In
de tweede plaats geven deze consoles, door middel van een schotbalksporming, gelegenheid om de schroefbak af te dammen. Yoorheen moest de tocht een eind verderop, door
een schot voor een duiker te plaatsen, worden afgedamd.
Wanneer de schroef geteerd of gerepareerd moest worden moest dan eerst de hele sloot
worden drooggemalen. In de derde plaas geven de consoles nog wat §teun.
Het krooshek is, zoals op de foto's te zien is, iets anders uitgevoerd dan is getekend. Bij
het uiteindelijke laooshek konden de bestaande latten worden gehandhaafd en was de uitvoering eenvoudiger en goedkoper. De latten geven nu wel iets meer opstuwing maal dat
is door de grote diepte voor het krooshek nauwelijks 2 cm.
De werkzaamheden verliepen veel voorspoediger dan we eerst hadden gedacht. Het metselwerk van de schroeÍbak was immers geweldig sterk maar gelukkig was de bodem van
het dok niet van metselwerk maar van beton zodat dit vrij snel kon worden weggebroken.
De derde dag (woensdag) hadden we de schroef met de lagers al zover gesteld dat er voor
de eerste maal kon worden bebnge§tort.
Donderdag was het hemelvaarSdag en de vrijdag had de bouw- en dus ook Durk Posthuaantal redenen.

Het eindschot en de rand afwerking was wat lastiger.
Deze schroeÍbak heeft n.l. een maalkant. Dat wil zeggen dat de bak niet precies een halve
circel is maar aan één kant verder is doorgemetseld. Orndat de schroef er toch in en uit
moet kuÍrnen is de bak aan de andere zijde ruimer gemaakt. Het doel van de maalkant is
om een hogere vulling van de vakken te bewerkstelligen.
ln de schroef staat het water aan de maalkantzijde n.l. veel hoger in de bak dan aan de andere kant. Bij een halve circelbak loopt er dan water uit de vakken.
Ook de Pankoekstermolen, Meerswal, Triolum en de Nijlànner mole hebben dergelijke
maalkanten. Tegenwoordig hebbe-n alle vijzelgemalen maalkanten, maar dezen zijn demontóel zodat de bak verder zuiver circelvormig kan zijn.
Op zaterdag 30 mei hebben Jaap Tiedema en ik de bekisting van de consoles gemaakt.
Op die dag gtng eÍ een fietstocht langs de molen gevolgd door de elfstedentocht voor
kano's en old-timers. Het werd dus een drukte van belang zodat er van werken niet zo
veel kwam.
De volgende maandag is er weer betongestort. De dinsdag daarop zijn Durk Posthumus
en ik naar de Pankoekstermolen gegaan om de vulstukken in de stalen spruit te vernieuwen. De beton kon toen weer mooi hard worden.
De woensdag is er ontkist en hebben we de boel opgeruimd. De schroef kon toen weer
draaien. Pier Zijsling, molenaar van de Babuwstermolen (en van alle markten thuis) heeft
het verlengstuk van de schroef toen nog voor alle zekerheid waterdicht aan de schroefspil
gelast. Hiervoor, moesteÍr we wel een lasgenerator laten aanrukften. Verder zijn we begonneÍl om de schroef te ontroesten. Met mokers hebben we de schroef zoh geweldige
pak slaag gegeven dat horen en zien verging.
De donderdag erop had Piet Paulusma eeÍr enkel regenbuitje voorspeld zodat Durk zich
vast had voorbereid op een zondvloed en een plastic kleed had meegeÍlomen. Dit was
maar goed ook want we wÍuen amper begonnen met teren of daar kwam een lucht aan,
die hing als een "breikarre". Voordat het begon te Íegenen hadden we een soort tent gemaakt boven de bak zodat we de schroef afkonden teren. De hele dag heeft het gehoost
z.odat Durk van ellende maar is weggegaan. Ik heb in de Pankoekstermolen het krooshek
nog gemaakt. Dit was nodig omdat we voor de volgende dag de l«aan hadden besteld om
de schotten te trekken. 's Avonds, toen het droog werd, is dit nog snel aangebracht. De
andere dagen was het overigens prachtig weer.
Vrijdag 5 juni was de grote dag want toen is de afdamming weer ongedaan gemaakt en
kon de molen weer malen. De kraan had overigens nogal wat bagger uit de sloot gehaald
waaÍ we wat mee in de maag zaten. Terugdoen was al te gek. Met de heer Galama, eigenaaÍ van het land rond de molen, zijn we overeengekomen dat de bagger een paar weken
op zijn land mocht blijven liggen om te drogen. De grond konden we wel gebruiken om
de polderdijken van het opvaartje naar de weg te verhogen want dezen waren eigenlijk
vcel te laag. Molenvriend M. Teernstra heeft dit, met schep en kruiwagen voor z|n reke-
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ning genomen en hij ging hierbij weer zo precies te werk dat er veel te weinig grond
bleek te zijn. Gelul*ig bracht Sierkstra weer eens uitkomst door een paar vrachtauto's
met modder langs te sturen.
Al met al kurmen we terug zien op eeÍl geslaagde operatie waar we, vooral in deze herfst,
nog veel plezier van hebben want de molen maalt nu stukken prettiger dan voorheen.
Een molen als landschapstoffering is wel aardig maaÍ een molen die kan werken, net als
vÍoeger, is wel 10 keer zo mooi.
Bij menig bezoeker ging het hart open toen ze de grote waterstroom aanschouwden die
de molen bijna geruisloos, uit de polder in de boezem sleurde. Na de verdieping van de
schroeÍbakken van de Oegekloostermolen te Hartwerd, de Klaver te Bolsward en de verlenging van de schroef van de Babuurster molen te Tjerkwerd is dit de vierde - en veÍmoedelijk de laatste - molen die we aan de dalende polderpeilen hebben aangepast.
Jan
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We gaan deze lceer naar het dorp Terzool, in de v.m. gemeente Rauwerderhem, nu gemcerrÍe Boarnsterhem- Het terpdorp Terzool (Frysk - Tersoal), gelegen in de "Lege
Geaën", vab weer onder de "Fryske Greidhoelce" waar eeru vele warcrmolens stonden.
Van collega-vrijwillig molenaar A. S. de Jong laeeg ik eens een paar fotolcopieën aangereikÍ met een artilcel over de molens daar. Dat is ru mijn "l<nipseldoosartikel" voor deze
aflevering- Het l@mt uit het boek "Terzool, dorp in de Legëan". Ik lau het nu eerst volgen.

TERZOOL EN EEN PAAR VAN ZUN POLDERMOLENS
Karakteristiek voor Terzool was in vroeger dagen het grote aantal watermolens, die de
landerijen bemaalden. Soms kon je er wel meer dan 20 tegelijk zien draaien.
Het is niet zeker, wanneer de eerste molens hier gebouwd zijn, maar dat zal ongeveer in
de L7e eeuw geweest zijn. De watermolens hier waren niet erg groot. Begin deze eeuw
waren er zo'n'1,2 molens die de polders om Terzool bemaalden, 1.1 spirmekoppen en I
mounts en nog 3 jaskers.
K. H. Kiestra heeft die molens goed gekend. Hij heeft jaren geleden in de "Stim fan
Raerderhim" het volgende geschreven:
"

..De wettermfrncn dy't wy hjir hiewn wienc folle ly*er. In eintsje efter de buorren, oan

de Buorfeart stie de pastory-rnfurc; dy fan Ultsje Hofstra's lcrite healwei de GrutteWierren, in eitsje fan de Bangafeart öf; de Grutte Wierster oan. de Krompen; de iene Lytse
Wierster efier it Spultsje fan lytse Germ, de oare oan de Fiww-eincn; dy fan Bartele van

Asperen healwei de Lytse Wicrren oan in opfeart, dy\ by de buorren yn ferbining stie
mei de Buorfeart. Saruu Dyl<stra's mine stie in eintsje besuden de pleats oan de
Muontsjefeart; dy fon Sjoerd yan der Hemwat fierder fan hfis oan de opfeart dy't yn de
Muontsjefeart ítrfin. Dan noch 3 spinnekoppen te Westen en Noard-Westen fan Tersoal;
ien fan Hotrune de long oan de Westerein tusken de pleats en de AWfeart, ien fan Sytse
lzenstra oan de sydtaklce fan de Westerein en ien fan lan Nauta oan in opfeartsje dat yn
de Tsjerkcfeart rttinÍ. Fierwei d.e grutste en de moaiste wie de muonts dy't de Marsl<rite
betnealde en syn wetter yn 'e AWfeart loasde. De itnderein wie fan giele stien opmitsele,
it midden"stuk en de kap makkc fan hout en mei reid dutsen. De lëste jierren fan syn besteanwaard'er meast bemeald toch de arbeider op 'e pleats, Jisklonkcr.
Dizze rnan stie tige noed fan'e mfinc en dat ek goed, foaral as mcn mealde mei buiich
waar. As de mfrre draaide wie Jisk dan ek al folle yn it omlízzende làn oan it wurk. Der
rnoast noch al wat wyn stean foar dat dizze mfiru op folle lvëfi wurl<e. De oaren hienen
faak allegeane al swichten (de seilen diels oprölle) dan draaide hy rwch mei folle seilen. Mar danwie it ek geweldich loe'nwetter as der ítreage. Enwat wie it dan moai yn
sa'n mfrne te wëzen. Sa't frnder it draaien en rotteljen fan 'e lcannrëdden it wetter ít de
sl<roeJbak wei troch de rttskoat de Aldfeart yn brfrsde. Der moast ek faak nachts nwald
wwde, benarntnen as it bitewetter heech wie en d.e dikcn lekÍen troch ratte- en mollegatten.
En as dan Lieuwe Riemcrsma en Markts Aukzma de oare tnoaÍns de lcrite oerseagen
dan rfrnen se wol ris op rnekcar ta. "Wat lat de grutte der farnacht wer wat iltfeecht ret!
Untsettend man! Jwtermiddei stierun der rach hiele lapen làn frnder wetter en no hat er
it wer frnder de snijwàllen".Wa hie yn eame nachÍ op 'e mfiru past? Jisk! Ekwol öflost
troch Anne de Jong of Dowte Herrnans, doe rcch jongfeinten, dy't it rwchtmealen al ta
betroud waard, soms beselskippe troch lan dimke, de àAe sweryer, dy't op 'e pleats sa
faak frnderdak bige.
Op in ferside plakje yn'e mfr.ne lei in öld bibel, dy't der wierskynlik efier litten wie troch
Thomas Slaustra, in àldeTersoakter arbeider, dy't de mfrne foarhinne folle bemeald hie
en der dan soms dagen en nachten yn ta hàlde. De bibel hearde bij de rnfine en is der yn
bleaun sa lang as der stien hat. By it slcynsel fan in stoarmlantearnc waard'er troch de
ruchtmealder folle yn lëzen.
De 7e juny l9l7 boasken Ebbing Douwes Kiestra en lantsje Folkerts van Es. Doe't de
femylje Kiestra de nachÍs der op yn "De twee gemeenten" te Jirnsum wie te bruffofisjen
en Jisk as hí,swarder op'e pleats tahàlde, stiek der un frnwaar op. It hirnelfioer slfrch
yn'e mfrra, wylst syn trouwe wachter, nei in bannige dei, yn djíppe sliep besonlcen lei. De
àld bibel is mei de mfrne ynflanunen opgien..i'
Aldus Kiesra. Ikzelf heb nooit een molen in Terzool gezien. Alleen wat nog over is van
dic afgebrande molen of op foto's. Meegaan met de tijd betekende dat zo vanaf omstreeks
1920 de spinnekoppen, de jaskers en de muontsen verdwenen. De boeren waren er niet
bcdroefd om. Niet alleen de molens verdwenerl maar ook het 's nachts malen. Op een
kaail van de heer A. Bosma van het Waterschap uit Sijbrandaburen kan men nog zien
waar hier molens hebben gestaan.
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molennr. Eigenaren van de molens:

De gebruikers:

7

S. Leenstra, Terzool

8

J. Nauta, Terzool

25
26
27
28
29

E. J. v.d. Bergh, van Slotweg 15a, 's Hage
Molen in aandelen
B. van Asperen?
Herv. Gem. Terzool (pastoriemolen)
J.

Dijkstra, Lytse'Wieren, Terzool

29a
30

S. A. v.d. Hem, Terzool
NautLTerzool adm.

J.

B. van Asperen, Terzool
D. Kiestra, Terzool adm.
in eigen gebruik
J. Nauta, Terzool

V/. Cnossen en'W. de Groot,

Kl. Wieren, Terzool
31

F. D. Kiesua c.s.

32

U. Hofstra, Terzool
U. Hofstra, Terzool

32a

F. Kiestra en Slim, Terzool
in eigen gebruik
in eigen gebruik

{,1
Y

\

,I

\.---

''l

65

64

I

Niet alleen het landschap is veranderd. Het aanzien van het dorp evenzo. De dichter
Douwe H. Kiesra heeft veel geschreven, ook over het dorp Terzool.
De buorren leit m.oai yn trijen
Wa slute de l<omell<crijen
Foechstan en passend en prfrs
Oón by it arbeidershfrs,
Net skaat enferwiid're fan
De went fon de boargermctn.

Gjin oarder nei jild en stàn,

Tersoal! Enferoarje dy rua,
Alles yn sletten ferbàn
Gear om dyn tsjerke en toer,

-BEURS
HOBBY EN VRIJE TlJp

1ee2
|

Sober, ienfàldich en stoer.
By stiltmc en sinneskyn
Wu spegelt him alle yn
It wetter om werÉ en doar,
Glimkjende lnst tsjin ellcoar,
De huzen, brechjes en barten.
Só hasto wëze moatten,
Tersoal! En feroarje dy rua,
Moaiste doarp Írn rts gea!

Nu een enkele toelichting oveÍ een pail namen e.d.:

ZOOL, van Terzool betekent oorspronkelijk: slijk, drassige plek, (met modder gevulde
kuil). Later kreeg het de naam van een vaargeul of een in het ijs opengebroken geul.
t BCËIN, (Lrge Geaën): Streek in de v.m. gemeente Rauwerderhem en gemeente Wijnbritseradeel met de dorpen Offingawier, Gauw, Sibrandeburen, Terzool en Poppingawier.
Een lage kleistreek tussen de hogere gronden langs de oude Middelzee en het Sneekermeer.

DOUWE HERMANS KIESTRA (1899-1970): Fries dichter en schrijver; was tot 1967
F oto's : P. T imrnerrnans.

boer, daama rentenier.
Bronnen en dank aan:

-

dhr. H. Looijenga uit Tersoal; schrijver van het boek: "Terzool, dorp in de Legëan"
(uitgave: Ver. Dorpsbelang Terzool 1988);
dhr. A. S. de Jong en mevr. A. de Jong-Dijkstra uit Joue;

- Encyclopedie van Friesland, herdruk lreuwarden 1972;
- Encyclopedie van het hedendaagse Friesland, Leeuwarden (1975);
- foto uit de verzameling van de heer T. Zijlsra uit Grou. (Reprofoto uit verzameling
P.T.)

De presentatie van dit €v€tt€tït€rÉ vond. dit jaar al weer yoor de derde keer plaats, en
om.dat er van uit de lederwergadering bepaald was dat wij als Gild Fryskz Mounders
ons teruninste vijf keer zouden presenteren, doe ik u hierover nu verslag.
De opzet van het gebeuren stond ditjaar in het teken van Scandinavië.
En aan de deelnemers was dan ook gevraagd hiet op enigerlei wijze aandacht aan te
schenken.

Nu is het voor ons moeilijk, om ons als G.F.M. te associëren met een ander land, doch
door de opzet van de stand konden we laten zien, hoe toen en nu met hout wordt om-

Popke Timmermans

Heerenveen, novemb er 1992

Segaan.

Hout dat toch het handelsmerk van Scandinavië is.
Het hout dat Nederland in de Gouden eeuw zijn rijkdom bracht en waarvan we nu nog, al
is het sporadisch, de windwerktuigen terugvinden als beeldbepalende silhouetten in dorp

of stad.
Toen in 1991 de Hobby-beurs nog maar net achter de rug was, en je als groep de gebeurtenissen nog eens de revue liet passeren, kwamen vanzelf de ideeën voor het volgende
jaar en vooral wat we niet meer of beter moesten doen.
De groep die de beurs dit jaar zou leiden bestond uit Nico Boersma, Piet Boosm4 Jaap
van Driel en Gerard en Betty Gremmé, welke later aangevuld zou worden met vele vrijwilligers om de 4 beursdagen te overbruggen.
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rit beginnen naar Elsloo.
De achterblijvers waren toen al begormen met de standopbouw, wat vooral de kraanstelling aanging een hele puzzel was (e moest het even weten welk streepje bij welk nummer hoorde).
Maar om 16.O0 uur stond en hing alles op zijn plaas.
De planning van de Frieslandhal-organisatie was gebaseerd op 15.000 bezoekers en dit is
ruimschoots gehaald met een totaal van 22.000.
De mensen die onze stand bezochten kwamen heel doelgericht en stelden het zeer op
prijs dat ze als attentie een pond pannekoekmeel kregen, wat belaÍlgeloos beschikbaar gesteld was door molen "De Hoop" uit Stiens.
Ook de pers bracht dit jaar weer een bezoek en werd te woord gestaan door P. Boomsma,
zo konden we in de l,eeuwarder Courant lezen.
De deelnemers hadden allen een batch met de naam van het G. F. M. en hun eigen naam
opgespeld, maar waarschijnlijk kon deze verslaggever niet goed lezer4 vandaar zijn verschrijving want wij weten dat hij hiermee Piet Boosma bedoelde.
Tevens moet de man een vuiltje in zijn oog hebben gehad want hij schreef verder dat hij
een oude man bezig zag meÍ het vijlen van een zaag, maaÍ onze Jan Coppens is nog zeer
l«as al is hij dan grijs.
Maar alle gekheid op een stokje, door dit stukje in de l«ant krijgen wij toch weer positieve naamsreklame t.b.v. het G. F. M.
Tnndag 's avonds 18.00 uur zathet eÍ weeÍ op, en daar iedereen de volgende dag weer
met zijn eigen bezigheden verder moest, stonden we voor de opgave om alles 's nachts
nog op de juiste plaatsen te krijgen.
Maar ook deze klus is weer geklaard.
geladen was, de laatste

De stand-opzet bestond dit jaar uit de kraanstelling van "De Rat" te IJlst, de zaagvijlbak
uit "De Jager" te Woudsend en een molensteen.
De stand was verder aangekleed met 4 op zeer professionele wijze vervaardigde molenmodellen.
N.l. een model van de grote molen uit Broeksterwoude, een model van de open scheprad
spinnekop uit de Groene Ster, een model van de "Vesuvius" uit Elsloo en een model van
een Amerikaarse windmotor.
De modellen zijn vervaardigd door dhr. Sikkema uit Leeuwarden en hebben gestÍum op
de Expozee-tentoonstelling in Lauwersoog.
Na deze tentoonstelling hebben ze opgeslagen gestaan in de korenmolen in Vierhuizen
(Groningen).
Ze zrjn nu geschonken aan de G. F. M. en staaÍI ter bezichtiging op molen "De Hond" in
Peasens.

Om de toeschouwers een idee te geven waar de energie wegkomt om een molen te laten
malen, was de stand verder vervolmaakt met het gevlucht van de tjasker "Vesuvius" uit
Elsloo.

Maar voordat alles staat waar het moet staan gÍran er vaak vele uren van reizen en opbouw aan vooraf.
Dit begon voor ons de woensdagavond 26 oktober om 18.00 uur met een rit naar Vierhuizen in Groningen, daama door naar IJlst en Woudsend en om 2 uur 's nachts waren we
weer terug in lreuwarden zodat dit een korte nacht voor de opbouwploeg was.
De volgende morgeÍr om 8 uur was ieder weer present en kon, nadat de vrachtwagen uit-

Nu vragen sommigen zich aÍ, wat levert het nou op?
Geen geld in ieder geval: het kost alleen maar geld, maar wat het opgeleverd heeft, zijn
tot nu toe een aantal serieuze reacties van nieuwe leden en donateurs.
En op de langere termijn de Goodwill door deze vrije goedkope reclamemogelijkheid die
dit soort evenementen biedt om de naam van het G. F. M. onder de mensen te brengen.

Tot slot een dank aan Elles, Betty, Piet, Koos, Reneé, Cor, Jan van Riet, Jan Coppens,
Jaap, Nico, Sipco en Jabic, welke vele uren belangeloos uitleg hebben gegeven, Simon
zijn vrouw welke Simon midden in de nacht toestond om naaÍ "De Rat" te gaan, de opzichter in Woudsend die dacht dat er ingebroken was, de molenvrienden uit Stiens, Popke
als onze hoffotograaf en Jos + kinderen die lekkere pizza's bakten.
G. Gremmé
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Oproep aan alle molenbeheerders
Daar wij met de micldelen smeren waar mee gesmeerd moet worden, komt nog al
eens de vraag naar voren, WAAR KAN IK WAS KOPEN?
Via een imker ziln contacten gelegd om in deze behoefte te voorzien.
In de vrije handel doet was 13 614 gulden de kilo"
Bij voldoende afname is hij genegen te zakken tot 10 ó 1l gulclen.
Om deze behoefte te peilen graag een briefje met naam, adres en hoeveelheicl sturen
naar het postaclress van het G. F. M.

Nieuwe leden behorende tot categorie L
G 242L Dhr. W. J. K. Bosman, Jellingsreed 6, 9132 EN Engwierum.
Nieuwe leden behorende tot categorie D
D 452 Dhr. K. M. Veenstra, De Rien 80, 9201 AT Drachten.
D 453 Dhr. J. Hetteffi&, Om'e toer 8, 8491 CV Akl«um.
Van categorie L naar G
G 223 G Dhr. S. Reekers, R. Altenastraat l3m 8556 AN Sloten.
Van categorie G naar M

G 177 M Dhr. L. de Vrue, Trekweg 8, 9074 LE Hallum.

G 199 M Dhr. D. Kam*irgu, Kloosterkamp 20,9251 BE Bergum"
Het oud lid Dhr. G. Kraakman te Drachten.

Iledankt
D 435 Dhr. G" Renema tc Oldeboorn.
Aderslvi.izigingen
2ML Dhr. A. Boersma, Canadezenlaan 482,8932 AC Leeuwarden.
G 231 L Dlu. I). Oosterhof, V. Brederodestraat 18,8423 TW Makkinga"
D 449 Dhr. J. KameÍïnan, Platteweg7,8376 GM Oldemarkt.

G

TJASKEREXCUR
vAN DE

OPLEIDING

I

Weer of geen weer, het opleidingsgebeuren gaat door . Een excursie naar tiaskers is zo'n
onderdeel. Op onderstaande foto's van Popl<e Tïrururmans zien we de ploeg van Penninga's Molen bij de tjaskers vanWyckel op 3l olaober j.l. Van "De Bonne Brekkcn" is
sinds de storm van jan. 1990 sl,echts een zielig laopje 'balken' over.
Een schip met zwe appelen is in aantochÍ. Bij de paaltiasler van "De 7-andpoel" aange'
l<ornen, ontlaadt dat zich. Je moet er wat voor over hebben, maar fotogranf Popkc voegt
er in zijn schrijven aan toe: "Liever niet rnet dit weer!
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"De Utskoat is een uitgave van:

J. G. de Beer

Stichting De Fryske Mole

J. BrunsmÍrnïr

Fred Ralten

Tweebaksmarkt 52

Douwe Franke

J. van

8911 l{ZLeeuwarden

B. Gremmé

Sumar

(tel.: 058-925 67l)

G. Gremmé

(vrijw. molenaars)

J. Hofstra

Popke TimmeÍïnans

(giro 2257734)
en

Riet

Sj. de Jong

Vereniging Gild Fryske Mounders
Postbus 1059, 8900 CB Leeuwarden

Druk: D.S.W. Leeuwarden.

(Friesland Bank
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rek.nr. 29.80.24.934)

van de redaloie is het niet toegestoon

(giro 2543900)

artikelen enlof foto' s over te nem-en.

Redaktie:

Redaktie-adres:

Namens bestuur De Fryske Mole:

Waltaweg 53

A. Cramer

87

Namens bestuur Gild Fryske

(tel.: 05157 -9348)

to e st

emming

65 LN Tjerkwerd

Motrnders: J. C. van Driel

Eindredaktie en lay-out:

N.B.

Gerben D. Wijnja

Adreswijzigingen dienen te worden
gericht aan het secretariaat van de
Fryske Mole of Gild Fryske Mounders.
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