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Van de redaktie
Nimmer wcrd met zoveel enthousiasme gereageerd op de Nationale Molendag als dit
jaar. Iloewcl we nog lang niet alle molens die gedraaid hebben konden inboeken, kan al
wel gesprcken worden van een topdag die wat ons betreft de molenhistorie ingaat als de
mcest gcslaagde in de reeks van 2l!
De achtste mei was Eouwens in meerdere opzichten zeer opmerkelijk. Zo ontving de
Cornrnisaris der Koningin, de heer wiegel, een bundeltje molenfietsroutes w:u[over verderop in dit nummer meer, en stelde gedeputeerde Lyklema de fraai herbouwde spinnekop hi j (irrru, de flaensmole (of moet het toch Hamsmole zijn in de betekenis van molen
op tle hock'l) officieel in werking, wat tevens de start van het zeilseizoen inhield. Sommigc rn.lcnaars beginnen er een gewoonte van te maken het Nationale Molendaggebeuren
tc verhcl-l-e n tot een 24-uurs marathon. Diverse molenaars uit de regio die in het late middaguur rle vang erop hebben gelegd, komen vervolgens in de avonduren nog even buurtcn in IJlst. Sloten of Paesens om na te kamten: een sfeervolle haditie ontstaat er op deze
tnarricr!
Iloogtcl)untcn gedurende het afgelopen kwartaal komen in dit nummer ook volop aan
btxl: rlc rcnaissance van de ambachtelijke korenmolen van stiens, de presentatie van het
m.lcnrapp«rrl l-ittenseradiel en het herstel van de stadskorcnmolen van sloten.
Àarr hct uitcrlijk van De Utskoat hebt u kunnen zien dat er wat veranderingen gaande
ziirr- Irr hct vorige nummer waxen de koppen boven de teksten aI verbeterd en dit nummer
hccli tcvcns cen nieuw omslag gekregen. Er zijn enkele nieuwe rubrieken gekomen en tot
skrt kan vcrrneld worden dat de redaktie in overleg met De Fryske Mole en het Gild stuclccrt oP tlc rnogelijkheid van een nog aantrekkelijker blad waarbij de grootte, de omvang
t:rr rlc layrrrt ter sprake komen. U merkt het t.z.t. vanzelf wel. Het is in ieder geval in de
Ittolclr-

'l'ot sl.t wcnsen we een ieder een goede vakantie
en veel leesplezier met dit nummer.
Gerben D. Wijnja.
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,r4t'r'r'.truur(crde korenmolen De Hoop te stiens, gekiekt door J. Brunsmann tijdens de
(;.1:.M. t,\(ursie van 6 maart j.l.
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bczoek gcbracht aan de tentoonstelling in "It Tsiispakhfis" te Wommels. Hier wordt
tot 20 juni een beeld geschetst van wat met het Molenherstelprograrruna van de gemecnte Littenseradiel wordt beoogd. Deze tentoonstelling is voor een ieder toeganke-

NIEUWS VAN DE STICHTING
"De Fryske Mole"
1.

Op 8 mei j.l. zijn de eerste exemplaren van de door de stichting ontworpen 3 molenroutes officieel door voorzitter H. Boschma aan de Commissaris van de Koningin de

rijk.
4.

Op 11 september a.s. wordt weer de landelijke Open Monumentendag gehouden. Op
cle'rc twcede zaterdag van september zijn in het gehele land monurnenten gratis te bezichtigen. Van enkele gemeenten kregen we het verzoek om cle molens op deze dag
oPen te stcllen voor publiek. Wij voldoen hier graag aan en hopen dat de molenaars
hun nrolens willen laten draaien.

heer Wiegel aangeboden.

Route nummer I is de route boven Dokkum en brengt u langs 11 molens. De tocht
gaat vanuit Dokkum over V/estergeest, Ezumazijl, Anjurn, Paesens, Metslawier en
via Holwerd terug naar Dokkum. De route is 65 km lang en kan zowel met de fiets
als met de auto worden gereden.
Route nuruner 2 is de route boven Leeuwarden. Deze start in Leeuwarden en gaat
via Giekerk, Broeksterwoude, Rinsumageest naar Birdaard. Daar kan gekozen worden om de route te vervolgen via Hallum en Stiens naar Leeuwarden. In het eerste
geval loopt de route langs 11 molens en is de afstand 54 km, in het tweede geval
langs 13 molens en is de afstand 64 km.
De route is alleen per fiets te rijden.
Route nuruner 3 is de route rond de stad Bolsward. De start is in Bolsward en loopt
via Tjerkwerd, Hartwerd, Edens, Tzum, Lollum, Burgwerd, Witmarsum terug naar
Bolsward. De tocht gaat langs 11 molens en kan zowel op de fiets als per auto worden gereden. De afstand is 55 km.
De routes zijn blj alle VVV's in de provincie te krijgen en kosten f 3,-- per stuk. [J
kunt de 3 routes ook toegestuurd krijgen. I-I moet dan / I2,-- overïnaken op giro
2257734 t.n.v. St. De Fryske Mole te Berlikum onder vermelding van Molenroutes.
2.

De raad van de gemeente Nijefurd heeft op 27 april j.l. besloten om een bijdrage van
I 25.000,-- te verlenen in de inwendige restauratie van molen De Vlijt te Koudum.
Aan deze toezegging zijn nog wel enige voorwaarden verbonden. De stichting hoopt
in augustus met de werkzaamheden te kunnen beginnen. Na deze restauratie is de
molen geheel compleet. Als vrijwillig molenaar hebbcn zich gemeld S. Reekers en L.
Poepjes, beide uit Sloten.

3.

Op 12 metj.l. hield de stichting weer haar Algemene bestuursvergadering. Ditmaal
was als vergaderplaats Wommels gekozen. De agenda vermeldde geen bijzondere
punten. Vermeldenswaard is misschien dat uit de rekening over 1992 blijkt dat in dat
juar aan de 43 molens voor f 262.525,-- aan onderhoud werd uitgegeven en
I 57.067,-- wegens restauraties. In 1991 was dat respectievcliik.f 26I.L39,-- voor onderhoud en "f 164.449,-- wegens restauraties. Na afloop van cle vcrgadering werd een

o

Tijdens de voorjaarsvergadering van het Gild hietd
de heer Boschma als voorzitier van De Fryske
-men
Mole een uiteenzetting over de plaranen die
heeft m.b.t" m"olenherstel en- pràmotie. Naast de
spreker een door de hcer Kamcrman vervaardigd
molerutaambord.
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Foto-impressie
voorj aarsvergadering
O De heer Jan

Hettema werd
toegelalen tot de categorie

'Gastheer'. Al tien jaar

vindt het Gild in deze beheerder vctn'De Lantearne' te Akkrum namelijk een
enthousiast gastheer!

O l)( h(cr Bnrnsmann was weer als vaste

rondvrager van de pqr"ti.

MEDEDELINCEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders
O Douwe Schuurmens, de oudste molenaar
in de zaal, drukte de oanwezigen maar
weer eens nadrukkelijk op het harÍ voorzichtig te zijn met de molens.
Ze moeten volop draaien, mqar
laat Ze niet onbewaakt op het

o

zuid-oosten staan, luidt zijn
ove

rduidelijke

bet oo g.

O De heer Henk
Slot van de vrijwillige brandweer van Stiens

SaÍ voorlichting

over
ventie.

brandpre-

Nog sÍt.c«ls nieuwe bestuursleden gezocht
llct hcsttttlr cloet nogmaals een beroep op de leden EN donateurs eens goed in cle
allcr)(Lr tc ki.iken of er nog gaatjes tussen de afspraken zitten om de molenhobby uit te
ht't:itlcrn tltet werkzaamheden als bestuurslid. We kunnen u verzekeren dat het zeer intcrt's.srtrrt is rnede richting te geven aan het beleid van deze zeer levendige vereniging.

)utle n unl nlers Utskoat
)p tlc ruttrhiecling oude nuruners Utskoat te vernenigvuldigen heeft al een aantal letlctt gct'cilgeerd. Voor de zekerheid vermelden we dat het gezien de te verwachten gevt':t:t;itlc itrttttallen niet mogelijk is gedrukte versies te leveren volgens het gewone motlt'l IIct z.ullen kopieën zijn de opengeslagen bladzijden, dus op een clwars A4-forIttrrrtt l)c priis zal uitkornen op 10 cent per pagina (twee originele bladzijden), of
8()('(lkoPcr als het totale aantal kopieën wat oploopt. Anders gezegd (als vuistregel)
tlric gtrltlctt per nummer, ook afhankelijk van de dikte per nummer; de oudste numnrr'r's zijn gcrniddeld wat dunner dan de recente.
(

(

Sltrtrt lÏ )'l' Ill1N MAAND VOOR DE NAJAARSVERGADERING uw lijstje met de
!t'\\1t'tlstt: tltllruners naar de postbus. Vermeld ook of u een exemplaar wilt hebben van

tlt' ttitlt'r (tot ett met numrner 50) die gemaakt is door ïj. Severein.

Nieuwe leermeesters (2)

Nieuwe leden en mutaties

Zoals gezegd in het vorige nurlmer (69) van de Uskoat is een van de belangrijkste taken
van het Gild Fryske Mounders door het opleiden van wijwillige molenaars er aan bij te
dragen dat in Friesland de molens zo vaak mogelijk op een deskundige wijze bemalen
worden. Het is dus een noodzakelijke voorwaarde dat de leermeesters bekwaam zijn.

o Nieuwe leden

In het verleden werden kandidaatJeermeesters door het bestuur benoemd nadat de leermeestersvergadering een positief advies had uitgebracht over de bekwaamheid. Daar is

o

natuurlijk geen maatlatje voor beschikbaar.Zeker is wel dat een goede molenaar nog niet
altijd zo maar in staat is zijn ervaring en kennis goed over te dragen. (Het wordt overigens hoog tijd dat we ook over haar ervaring en kennis gaan schrijvenl).
Net als alle andere soorten meesters zijn er wel natuuÍalenten onder molenaars, maar in
de meeste gevallen duurt het een tijdje voor je weet hoe iets het meest duidelijk kan worden voorgedaan of uitgelegd. Dit aspect was tot nu toe niet geregeld bij benoemingen.
Moet dan alles geregeld worden? In ieder geval niet omdat het bestuur er zo veel lol in
heeft allerlei procedures in de gaten te houden! Het bestuur vindt het waardevol dat de
uitwisseling van lesmethoden van de leermeesters een van de eerste dingen is waar een
nieuwe leermeester zich mee bezig houdt.
In het vervolg is het daarom zo dat een nieuwe leermeester eerst één ofmeer inwerkperiode(s) les geeft op de molen van een collega. Hij/zij is dus wel benoemd maar krijgt nog
niet meteen eigen leerlingen toegewezen. Dit is geen extra voorwaarde voor een benoeming; er is niets veranderd aan het feit dat het bestuur benoemt na een positief advies van
de zittende leermeesters. Hoe lang de inwerkstage duurt en hoeveel collega's de nieuwe
leermeester aan het werk wil zien, hangt af van het overleg met de mentor-leermeester en
de gesprekken in de leermeestersvergadering (waar de nieuwe leermeester meteen aan
deelneemt). Als de nieuwe leermeester al een aspirant-leerling meebrengt, wordt die eerst
formeel toegewezen aan de mentor-leermeester. Na afloop van de stage(s) gaat deze leerling mee naar de lesmolen van de nieuwe leermeester.
(Uiteraard worden er ook eisen gesteld aan de nieuwe lesmolen, maar dat is gemakkelijk
te controleren).
Mannen en molens noemen:
Hoe concreter een verhaal, hoe korter de tekst kan zijn. Onlangs is Johannes Kooistra,
molenaar te Sloten, begonnen les te geven aan een leerling uit die plaats op molen "De
Onderneming" te Witmarsum van leermeester Sierkstra.
Jaap van Driel (secr.)

behorende tot categorie D
D 454, Dhr. H. Noot, Gagelweg 3,,9753 JZHaren

D 455, Dhr. II. Rona, Vechtstraat 48,9725 CV Groningen

o Nieuwe leden

o

behorende tot categorie L
G 244 L, Dhr. S. Smits, Trasmune 5,9102 EK Dokkum
Van categorie L naar G
G 213 G., Dhr. G. J. T. Stockman, Birdaarderstraatweg 3,9106 GA Sijbrandahuis
(; 209 G, Dhr. P. van Dellen, Noorderdwarsstraat 16, 9000 BC Grou
G 222 G, Dhr. F'. E. Terpstra, Zwettewei 68a, 8629 EP Scharnegoutum
Van categorie G naar M
(; lll M, Dhr. L. A. de Vrueh, Trekweg 8,9074 LE Hallum

o Van

categorie BG naar M
Dhr. R. Velsma, Lege Hearewei 1,9054 KA Hijum

(i 317 M,

o
o

kt

Ilerl

a rr

t](;

20tt, Dhr. M. Bosffi&, Lenteklokje L2,8935 XX Leeuwarden

A«l

rcswijziging

(; l9l (i,

M. Hibma, DeTsjerne 1,9051 HV Stiens
H. Velkers, De Finne 22,8501 PC Joure
J. A. E. Kamerman, Platteweg 7,8375 GM Oldemarkt
J. Hetterrà, Om 'e Toer 8, 8491 CV Akkrum
Dhr. K. M. Veenstra, De Rien 80, 9201 AT Drachten
204.1., Dhr. A. Boersma, Canadezenlaan 482,8923 AC Leeuwarden

409,
l) 449,
l) 452.
l) 453,
l)

(l

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Molcndag op molen "De Hond"
()ok op Molcn "De Hond" in

Peasens ontstond dit jaar het idee om de Nationale Molenrlug uit tc brciden met een molennacht, wat op andere molens langzamerhand al een taditic gcworclcn was, zoals we in diverse aankondigingen in de kranten hebben kunnen lezcrr. Bi.i r»i.jn weten was molen "De Hond" de derde molen die deze nacht in Friesland
rnaaklc, dc andere twee waren "De Rat" in IJlst en de molen in Sloten.
'l'iirlcrrs <le voorbereiding kwam wel naar voren, dat het malen van vrijdag 24.00 uur tot
z.atcrrlag 24.00 uur op morele gronden niet haalbaar was.
IJt:skrte:n werd dan ook om op wijdagavond 20.00 uur te beginnen en op zaterdag om
18.(X) rrur tc stoppen. Van molen "De Hoop" uit Stiens drie bouwlampen van 1000 Watt
e lk gclccrxl om de molen's nachts in de schijnwerpers te zetten.
Bij orrzc lircragehandel hadden we voor dit gebeuren 1,5 ton gerst en haver losgepeuterd
wal aclrtcraf veel te weinig bleek te zijn door de grandioze maalwind die er op deze dag
storul. Vcrlcr was de molen uitgebreid met een molen-expositie op de eerste zolder.

l0

11

De maalploeg bestond uit Elles, Befty, Jan van R., Jan, Nico, Renee, Koos en ondergetekende.

Om voldoende publiciteit te krijgen had ik naar alle regionale kranten in Friesland een

aankondiging gestuurd, en tevens een bericht naar de Kabelkrant en de WV.
Jammer genoeg zijn niet alle meldingen geplaatst om reden dat er door de Fryske Mole
een drietal fietsroutes werd gepresenteerd, waarbij al publiciteit werd gegeven over de
molendag. Voor de molen-enthousiastelingen moet dit een van de mooiste molendagen
zijn geweest, een heldere lucht en een stakke wind met een constante kracht van 5 beaufort. Het was die 8-ste mei dan ook een prachtig gezicht, toen de molens van Peasens,
Metslawier en Anjum hun wieken lieten wentelen.
Voor het extra bezoek hoeven we dit in het noorden niet te doen, want uit de opmerkingen merkten we wel, dat er maar weinigen voor dit gebeuren uit hun bed blijven.
Voor de weinigen die ons 's nachts bezochten was het toch een hele ervaring.
Een van diegenen was de opleidingscommissaris van het G.F.M. Wouter Kolijn die en
passant een toekomstig gezel een proefexamen afnam.
Een hoogtepunt was verder het diner dat Jan van R. ons om 01.00 uur aanbood.
Het nadeel hiervan was wel, dat diverse mensen hiema wat slaperig werden en in de raarste houdingen probeerden een uiltje te knappen.
In de nanacht had de molen dan ook weer weg van een padvinders kamp dan van een
werkend bedrijf.
's Morgens verlieten Koos en Renee ons om de "Victor" in Wanswerd te bemannen, doch
doordat een waterhoen de brutaliteit gehad had om op de vijzel een nest te bouwen, konden zij het niet over hun hart verkrijgen om dit idyllische geluk te verstoren, waaÍna ze
de rest van de zaterdag maar geholpen hebben met gasten op "De Hond" rond te leiden.
In tegenstelling tot de nacht en ochtend kwam bij ons het bezoek pas 's middags op gang.
Daar er deze dag ook visserijdagen in Lauwersoog waren, kwamen wij op het tweede
plan. Doch door de frisse wind besloten veel mensen wat eerder weg te gaan en, doordat
de vlaggen uithingen, nog even bij de molen langs te wippen.
Het was een gezellig aanloop met tussen 14.00 en 17.00 uur een 60-tal bezoekers.
Als conclusie kunnen wij zeggen dat dit voor ons voor herhaling vatbaar is!

Ambachtelij ke korenmolen
"De Hoop" Stiens herboren
Tsjin it wikseljend swurk
Gean myn wjukken wer rowl
Ik meal wer it nói
Dat waachst op rts groun!
Geliik een feniks is "De Hoop" in stiens uit de as herrezen. Bovenstaand gedichtje werd
door dc Commissaris der Koningin, de heer Hans Wiegel, op vrijdagmiddag 23 april j.l.
onthukl <loor de gemeentevlag ervoor weg te tekken. Gelijktijdig begon "De Hoop" zijn
wicken uit te slaan. De molen was daarmee officieel in bedrijf gesteld, precies dertien
jaar naclat burgcmeester Boschma hem middels het lichten van de vang ook had geopend.
Dut rnolcnhcrstel snel kan gaan, is hier overduidelijk bewezen.
Dor»r ccn pcrfccte samenwerking tussen gemeente (eigenaar), molen "De Hoop" b.v.
(huurtlcr), tnolcnaars, molenmakers, vrijwilligers en aktievoerders alsmede de verzekeringsrnaatschapprjen - zeker niet in de laatste plaats - kon een project gerealiseerd worden
dat «lc geschiedenis in zal gaan als ' het modemste windmolenbedrijf ter wereld'. Glansrilk kan clc tnonumentale blikvanger van Stiens de toets der hitiek doorstaan. Dertien

Gerard Gremmé. molenaar "De llond"

Voorlopige molenlijst N.M. dag '93
Aangezien het ondoenlijk is iedereen te bellen met de vraag of de molen op Nationale Molendag gedraaid heeft, moeten we hieronder helaas volstaan met een voorlopig
overzicht. In nuruner 7l hopen we de lijst definitief te hebben.
Ameland (Hollum en Nes), Peasens, Metslawier, Anjum,, Dokkum (beide korenmolens), Westergeest, Birdaard (De Zwaluw), Rinsumageest., Kollum, Stiens (De
Hoop), Vrouwbuursternolen, Oudkerk, Roodkerk, Akkerwoucle, Scxbieruffi, Menaldum, Marssum (beide molens), Lekkum, Bolsw'ard (tjasker, [,onjé, De Klaver),
Kimswerd, Oosterlittens, Witmarsum (Onderneming en Pankoekster), Burgwerd,
Grou (llaensmole), ïjerkwerd, IJlst, Workum (Nljlanner). l-angweer, Joure (beide
molens), Heerenveen, Woudsend (beide molens), Scharsterbrug, Sl«rten, Wolvega en
St. Johannesga. Met dank aan Sjerp de Jong voor zljn accurate medcwerking.

(GDw)
C l)t' tnttlt,n tijtlens de open dag van 24 opril

(foto: G. Mulder).

t3

T2

jaar geleden verees er een molen waarin later een bedrijf gewrocht werd; na de vemietigende brand in de nacht van oud op nieuw werden meteen grootse plannen gesmeed om
te komen tot herbouw, maar dan als bedrijf waar omheen een molen herrees. De gemeente was er direct voor te vinden en vond aan haar zijde de verzekeringsmaatschappijen die
bereid waren voor de kosten op te draaien. Daardoor kon de molen ook zo snel herrijzen.
Een prettige bijkomstigheid was het dat de produktie gewoon door kon gaan: collega-molenaars Jan Tollenaar van "De Zwaluw" te Birdaard en Adrie Peereboom van "De Hoop"
te Wervershoof sprongen bij en hielpen de bakkers daarmee uit de brand! Veel zelfwerkzaamheid kwam er ook kijken bij het herbouwproces. De molenaars en tal van vrijwilligers staken de handen uit de mouwen, terwijl een actiecomité ijverde voor het bijeenbrengen van gelden t.b.v. de Ten Have wieken die een enorme verbetering zijn t.o.v. de
oud-Hollandse ophekking.
In de feesttent werden we gewaar dat dit maar liefst J 26.000,-- had opgebracht!

O

tr'eest

De officiële ingebruiknca?te met felicitaties.

O "Binnenta's Molen" was opvallend getooid. Op de ach-

tergrond " De Hoop"

in

vreugdestand.

Stiens was op 23 april in feesttenue. Komend vanaf Leeuwarden viel de "Binnema's molen" als eerste op: fraai versierd met een reuzevlag trok hij de aandacht, terwijl in de verte
de nieuwe ambachtelijke korenmolen stond te pronken, in de vreugdestand met allemaal
vlaggetjes tussen de roed-einden. Naast de molen stond een grote tent waarin alle genodigden werden ontvangen en waarin de sprekers hun zegje konden doen. Alles was prima
verzorgd en het programma liep op rolletjes. Er waren volop lovende woorden voor de
verrichtingen van de molenmakers Kolthof en Groot Wesseldijk. Als een bprjochte Fries'
zei de heer Wiegel: "It koe minder" waarmee hij de grote innerlijke blijdschap in alle bescheidenheid voorneffelijk weergaf. Andere sprekers kwamen overigens superlatieven te
kort zoals burgemeester Bijl en president-commisaris Bijlsma van molen De Hoop b.v.
Met een select gezelschap ging Wiegel door de molen om het resultaat in ogenschouw te
nemen. Geïnteresseerd liet hij zich voorlichten door de molenaars en de heer Bijlsma.
Gert Klijnstra en Johan Cnossen kregen als molenaars heel wat complimenten te horen.

'ferug in de feesttent overhandigde de burgemeester de heer Wiegel een symbolische
sleutel die direct daama overging in handen van de heer Bijlsma. Opgelucht kon deze aan
het eind van zijn opgewekte speech melden: "De molen is nu weer voor de bakkers". Die
hebben trouwens ook grote plannen met de efficiënt ingerichte molen. De afzet van tien
ton meel per week dient verdubbeld te worden, iets wat volgens de beide molenaars ge-

rnakkelijk kan. Met de coöperatieve verkooporganisatie Back Beko uit Tolbert is een
ovcreenkomst gesloten teneinde het meel uit Stiens ook in Gelderland en Overijssel te
tlistribucren."
Oeschenken
Iet was in Stiens een geweldig feest en er werd meteen ook maar goed uitgepakt.
l)c (--r»nmissaris der Koningin werd verrast met een zilveren sigarenkoker en twee kistjes
sigarcn waarmee hij bijzonder in zijn sas bleek te zijn. Bovendien kregen alle genodigden
ccn slrcculaasplank aangeboden voor de wijze waarop zij allen wel op de een of andere
I

O

Het gezelschap ging door de molen. Gekiekt vanaf de halfzolder.

rnarricr haclden bijgedragen aan de renaissance van de molen.
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Vanzelfsprekend werden ook de vier ambach-

telijke molenaars in het zonnetje

gezet.

Namens hen sprak Adrie Peereboom zijn verwondering uit over het kolossale tempo waarin alles was gerealiseerd. Van De Hollandsche
Molen tad de heer Spoel op het fraai aangeklede toneel om z'n gelukwensen over te brengen en het traditionele 'waarglës' aan te bieden. Namens De Fryske Molen mocht Klaas
Lenstra als vervanger van voorzítter Boschma
het woord voeren. Hij vond dat in zo'n moderne molen geen mechanische omwentelingenteller paste zodat hij eigenhandig een electronisch exemplaar had vervaardigd en die vervolgens aanbood.

O De heer Wiegel ontvangt de sleutel.

In de tent bleef het nog lange tijd erg gezellig
want niet iedereen kon gelijktijdig de molen in
voor een bezichtiging. IIet sn'rjkje speelde dat
het een lieve lust was terwijl buiten de wieken

weer zwaaiden en het aanzien van Stiens op ouderwets fraaie wijze verlevendigden.
Een dag later kwam het publiek massaal af op de feestelijkheden. Daar was ook alle
reden toe: een aantrekkelijk programma en het schitterende weer maakten een reisje naar
de molen tot een aangenaam uitje hoewel niet een ieder in de gelegenheid was om de
molen goed te bekijken. Zij kwamen later op de Nationale Molendag terug om het resultaat te zien van een arnbachtelijke windmolen waarin de computer zijn intrede heeft gedaan. Jan Coppens, de voorzitter van ons Gild, had als procesontwikkelaar bij D.E. een
prograrnma geschreven t.b.v. het gehele automatiseringsproces van transportsystemen dat
geheel beveiligd is met volmelders en dat bestuurd wordt door twee terminals.

Stiens, en daarmee Friesland, is
een fantastisch mooie molen
geworden.

De Zl-e editie van de Nationale Molendag
kende dit jaar een opmerkelijke start voor wat
onze eigen provincie betreft. De dag was nog
geen minuut jong of de eerste wieken wentelden al door het nachtelijk hemelruim. In IJlst
begint dit op zaagmolen De Rat echt een traditie te worden, terwij I de molenaars van de
stadskorenmolen van Sloten ook in de ban van

dit virus zljn gekomen.

In de nachtelijke uurtjes moesten de jongens
van Sloten' nog heel wat werk verrichten na de
pas gereed gekomen restauratie om de molen
toonbaar voor het publiek te krijgen.
In de beide molens was het gezellig druk waarbU ook voor de inwendige mens prima werd
gezorgd. Wat dit beteft was het initiatief van
Gerarcl Gremmé ook heel bijzonder: een Indische rijsttafel nodigde wel uit om aan te zitten

O Molen "De Rat" in lJlst

maalde er

lustig op los.

in molen De Hond.

We hebben de indruk dat er veel molens gedraaid en gewerkt hebben. Nog steeds komen
er reakties binnen die we voor het volgende nuÍlmer zullen bundeler.
De hierboven geciteerde woorden van onze Commissaris der Koningin, de heer Hans
Wiegel, uitgesproken 's morgens om negen uur in café Salon de Koperen Tuin bij de aanbieding van 3 molenroutes, bleken de betouwbaarheid van een ware weerkenner te bevatten. Menig molenaar sprak van de mooiste molendag die er ooit geweest is.
Molenroutes door Friesland dankzij YSB-FONDS
Iien feestdag was het ook voor De Fryske Mole en de provinciale VW. Zij konden hun
wcrrs in vervulling laten gaan: toeristische molenroutes door Friesland zagen het licht
dankzij een forse schenking groot / 23.000,-- door de stichting VSB-FONDS.
l)c heer Wiegel mocht de eerste drie routes ontvangen uit handen van de heer Hendrik
Boschma, voorzitter van De Fryske Mole. Hij sprak bij die gelegenheid van een prima
initiatief en prees de inzet van de stichting VSB-FONDS die zulke belangrijke zaken

want de wiekendrager oogt fraaier
en is efficiënter dan ooit tevoren.

Gerben D.

Nationale Molendag had de wind best in de zeilen

rijker

Het technisch tekenwerk van Johan Cnossen 'hat fertuten dien'

Complimenten en proficiat

"Tige goed Mundersw aar"

!

V/ijnja.-

O Prachtig, die oude nrach ine rie ën, bU de
(foto: G. Mukler).

molen

vtxrr Ilriesland weet te ondersteunen.
Ilicrrncc werd ook officieel het stmtsein gegeven voor de Nationale Molendag en de Landcliike liietsdag in Friesland. De eerste fietser kon vertrekken nadat hij van de heer
Wicgcl cen handtekening op de stempelkaaÍ ontving. Vele fïetsers zouden hem volgen,
stiuulrcrrrl op de pedalen om de krachtige noordoosten wind te trotseren. Op de routes
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Berichten van, voor en over
molenaars en molenvrienden
(lcrard St"«tckman is de nieuwe molenaar op " De KlaarkampstcrrnccrrnoleÍl" nabi-i
Rinsunageest. IIij slaagde begin april voor zljn exarnen op "l)e I'}henix" [e Man'unr.
Stockman, die vanuit zljn woning in Sijbrandahuis rechtstreeks zicht heeft op de

O

Uit handen van de heer Wiegel ontvangt de heer Attena als eerste fietser een routekaart ntet harultekening. De heren Cramer en Bosclmru kijken goedgetnutsÍ toe.

talrijke, malende molens. Het was zoals Hans
V/iegel al zer: "Tige goed m0nderswaar'. De
molenaars waren in hun sas en maalden water
en graan of zaagden hout dat het een lieve lust
was. Tevens waren de molens een uitstekend
rustpunt voor de fietsers. Volop tevredenheid
dus. De onbetwiste topprer in de 2l jaar lange
Nationale Molendag traditie !
Gerben D. Wijnja.

O De korenmolen van Sloten wns
op rijd weer draaiklaar.

neÍ

molen, wat zéér nuttig kan zrjn!, beheert de molen sarnen met Evert Dam uit Dokkum.
De molen, eigendom van Staatsbosbeheer, is nog onlangs gerestaureerd.
In verband met het behaalde succes stond de molen tijdelijk in feesttooi.
Peter van Dellen wist zijn opleiding eveneens met succes af te ronden. De Grouster
slaagde op "De Phenix" en is aangesteld als vrijwillig molenaar op het trio spinnekoppen bij Goëngahuizen, eigendom van De Fryske Mole.
Ons buitengewoon lid Pieter Kooistra uit Joure is niet alleen een enthousiast molenliefhebber, hij heeft zrch in korte tijd ook zeer bekwaamd in de ballonvaart.
Met zijn 23 jaar is hij Neerlands jongste ballonpiloot. Op het onlangs gehouden Jouster Ballon kampioenschap werd hij eerste en zljn leermeester Pieter Flaven moet toen
gezegd hebben: "Ik ben ervan overtuigd dat Kooistra één van de beste ballonpiloten
ter wereld wordt".
Wellicht dat we nog eens een fraaie fotoserie van hem mogen verwachten in De
Utskoat. Molens vanuit de lucht, zo U wilt de ballonmand, zullen ongetwijfeld een
dankbaar object voor zijn artistieke aanleg voor fotografre ztjn We zijn benieuwd
Pieter!
Srje Hoekstra is

in april twaalfeneenhalf jaar leermeester bij het Gild. De in [Iolwerd
woonachtige molenwiend is de vaste molenaar op "De Phenix" bij Marrum.
Zljn oud-leerlingen hebben het historische moment aangegrepen om hem te verrassen
met een fotoboek met daarin foto's van alle molens waarop leerlingen van hem nu
molenaar zijn. Een bijzonder aardige geste die navolging verdient!!!
De beide ambachtelijke korenmolenaars Johan Cnossen en Gert Klijnstra waren dinsdag 20 april tezren in hetprogrammaVan gewest tot gewest. Met gepaste trots vertelden zij over 'hun' molen die als een phenix uit de as herrees en die van zoveel electronica is voorzien dat hij uniek op de wereld is. Volmondig werd toegegeven dat het
ambachtelijke aspect hiermee behoorlijk op de achtergrond is geraakt. Daar staat
tegenover dat er nu nog meer geprofiteerd kan worden van de windkracht, zodat "De
Hoop" als waardige wiekendrager het silhouet van Stiens verrijkt.
Pier Zrjsling, de molenaar van de Babuurster molen bij Tjerkwerd, toonde zich op TV,
zaterdag 24 april in het jeugdprogramma "Alles Kits", een prima ambassadeur voor
het molen- en waterschapswezen.
Rien van Schayck is aangesteld als molenaar op de pas gerestaureerde spinnekop "De
Ilacnsmole" te Grou. Op Nationale Molendag is deze officieel in gebruik gesteld door
gedeputeerde Lyklema.
Op de jaarvergadering van De Hollandsche Molen te Amsterdam ontving de ambachtcliike korenmolenaar Jan Tollenaar van "DeZwaluw" te Birdaard het certificaat van
vct'clienste. Hij is afkomstig uit de opleidingsschool van de zaagmolen De Rat, maar
tta hct hehalen van het getuigschrift verruilde hU de boomstammen al snel voor het
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stuivende meel op de stadskorenmolen van Sloten. Zrjn hobby werd beroep op de
Wervershoofse korenmolen bij Adrie Peerenboom. Toen "De Zwaluw" als het ware
vrij kwam, bouwde hij, sedert 1 april van dit jaar al weer vtjf jaar geleden, langzaam
maar zeker een bedrijf op. Ook landelijk maakt Jan Tollenaar zich op molengebied
verdienstelijk: sinds 1990 is hij namelijk voorzitter van het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde.

O Molenaar Jan Tollema in aktie op de maalzolder van

"De

Zwaluw".

Een reaktie van het MIP
vctÍ7 onze bijdrage over It Polderhrtske bij de Babuurstermolen ontvingen wij van de heer Dolf van Weezel Errens, medewerker van het Monumenten Inyentarisatie Project de volgende reaktie die we U niet wilden onthouden.

Naar aanleidins

Amerikaanse windmotoren geen lelijke staketsels

Het doet mij als medewerker van het Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) een
groot genoegen dat U in De Utskoat 69 (maart 1993) een foto heeft geplaatst van de
Babuurstermolen met de molenaarswoning en daarbij verwees naar het M.I.P. Het is terecht dat u in het bijschrift de aandacht vestigde op de molenaarswoning. De fixatie op
een molen, hoe fraai ook, is zonder aandacht voor de bijbehorende componenten (de
molenwerf met eventuele woning en het landschap) onderhevig aan verschraling.
Met de door u gememoreerde presentatie van de M.I.P.-rapporten, nog onlangs gecompleteerd door het rapport van de gemeente Leeuwarden zijn er in Friesland zo'n 8000
objecten op deze wijze vastgelegd, waaronder dus ook molens: niet alleen de houten
molens, maar ook de imponerende zgn. Amerikaanse windmotors werden gedocumenteerd. Veelal worden deze molens nog beschouwd als lelijke ijzeren staketsels. Maar vanuit het oogpunt van de bemalingsgeschiedenis van Friesland, de geschiedenis van de
techniek, de molentypologie en de even grote landschappelijke waarde, verdienen zij de
aandacht en de zorg van allen die 'de molen' een warrn hart toe dragen.

Over watet? wind en molens
Het dorp Gaastmeer, waar ik in 1895
geboren ben, is gelegen bU het Heegeruneer, Fluessen, Grote Gaastmeer,
Zandmeer, Ringwiel en de Oudeganster Brekken. Elk dorp in de omgeving
stond vio een kanaal in verbinding
met een van die meren. Dan waren er
nog de talloZe opvnlrten, waaraan
btjna alle boerderien stonden. Bijna
alle vervoer ging per schip of stoomboot over het water.
De scheiding tussen water en land was
de polderdijk, die het land moest beschermen tegen overstroming. In die
tijd waren er ffouwens ook nog honderden hectares land, die buitendijks
lagen. Deze werden in Friesland
"b0tlàn" genoemd. Het overtollige regenwater in de polders werd door molens uit de polder in de Friese boezem

gemalen. Frieslands boezem loosde

a In 1921 kwam

Domrye Osinga op een boerw-onen. We zien hem
vrourt) en kin.deren. Ornstreeks

derij in de Haannteetr

hier met

het water via sluizen in de Zuíderzee
1927n8 werd hij kruidenier in Heeg. (foto
vía Teije T. Osinga).
en de Waddenzee. Dat lozen kon alleen bij laag water.
Bij grote regenval in de herfst- en wintermaanden kwam het boezemwater op een zeer
hoog peil. Doordat dan ook het buitendijks land onder water liep, werd de oppervlakte
van Frieslands boezem aanmerkelijk groter. Was de wind west of noordwest, dan werd
het water ín de Zuiderzee opgestuwd tot zo'n hoogte dat er van lozen op de Zuiderzee
geen sprake meer kon zijn. Het gevolg was, dat men dan de polderdijken ophoogde met
kielspitten: met de zodekant naar het water. Kwam er oostenwind, dan konden de sluizen
bij Lemmer, Stavoren, Molkwerum, Hindeloopen, Workum, Makkum, Harlingen en
Dokkum weer open. Binnen een paar dagen was dan het overtollige water weer uit de
boezem. De bouw van het Stoomgemaal Tacozijl bracht veel verbetering: men werd al
iets minder aftankelijk van het weer. Toch kon het waterpeil bij langdurige regen enonn
oplopen. Vooral bij storm werd het water in de meren zo opgestuwd dat de polders soms
in een etmaal blank stonden.

Ik herinner me nog dat in de nacht van 29130 december 1914 gedurende een storm

het

Ilccgermeer zo te keer ging dat het water opgestuwd werd, zodat van Woudsend naar
IIceg (Gouden Bodumpolder), van Heeg naar Gaastmeer (De Bird en de Gaastmeerpoldcr), van Gaastmeer naar Nijhuizum de volgende morgen alle land onder water stond.
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Dan was het malen geblazen (rvatermolens!) om de polder weer droog te krijgen.

Ik

heb veel met zo'n molen gemalen. Bij
een geregelde windkracht was er niet veel
oppassen btj. Blj buiïg weer kon men haast
geen moment blj de molen vandaan: dan
weer zeil minderen en dan weer zeil uitleggen; zo ging dat dan.

Ook moest men altijd opletten of de wind
van richting veranderde, brju. van zuidwest
naar noordwest. In dat geval moest men de

molen weer op de wind kruien. Dat kruien
ging met een rad dat achter aan de molen
zat. Rond de molen stonden paaltjes in de
grond, waaraan de lcruiketting bevestigd
kon worden. De ketting ging van paaltje
naar paaltje om de molen om te krijgen.
Rondom het molengebeuren waren er ook
heel wat gezegden, bijv. over het kruien:
O In de in 1858 drooggemalen Haan- "As wyn ritgiet, moat men de mole kruie".
meer verrees deze kapitale windwa.Íer- Was er een niet te sterke wind, dan kreeg de
molen cmn de westlijde van de Hou- molen alle zeil er voor. "Folle seilen" zel
kesloot op zo'n 2 km van Koudum. BU men dan. Wakkerde de wind aan, dan ginhet kruirad staot Frank Osinga. In de gen we zeil minderen. Dat ging zo: Elk zerl
3)-jaren werd deze fraaie molen ge- was aan de achterkant met twee zwichtlijsloopt.
nen vastgemaakt. WU rolden dan een van
elk zeil op tot de onderste zwichtlijn. Dit
noemde men "een kleine zwicht". Wanneer we in het drassige land liepen, vouwden we
de broekspijpen om om de pijpen droog te houden. We noemden dat "mei ops&0pte boksen

2L

tellen, dan was het haast je rep je zeil minderen. Dat te snelle draaien noemden we: "Hy

rint yn 't tafelboerd."
Met het gereed komen van de Afsluitdijk, werd deZtiderzee een zoetwatermeer. Dit had
voor dat men bij een droge zomer water kon laten instromen. Nu er ook een electrisch gemaal bij Stavoren is, heeft men het peil van Frieslands boezem geheel in de macht. Hoog
waler komt zelden meer voor. In de jaren 1920-1925 kwamen er waterschappen in Friesland. Veel kleine polders werden samengevoegd en bemaald door kleine gemaaltjes. Bij
stil weer kon men dan ook het polderwater uitmalen op de boezem. Hiervan is weer een
gevolg dat al de watermolens - en dat waren er rond Heeg en Gaastmeer samen wel een
40 - zijn verdwenen. Ze àjn allemaal afgebroken. Een enkele is verkocht en elders geplaatst. Met het verdwijnen van al die molens is Frieslands aanblik wel gehegl veranderd.
Decemb er 1979.

D. Osinga, Talma State, K32, HEEG.

Noot van de redaktie
BovensÍaand artikel mochten wij onnangen van de heer Teije T. Osinga uit Oosterbie'
rum. Het verhaal, geschreven door zijn in 1985 overleden groonader Douwe Osinga,
werd hem onlangs ter hand gesteld v)cutma heÍ ons ter plaatsing werd ÍoegeTonden. We
stellen toezending van dergelijkc manwcipten bijzonder op prijs en roepen onze lezers
op diÍ voorbeeld te volgen. Molenhcrinneringen als deze bevatÍen vaak lezenswaardige
moleninformatie. De Friese molenterminologie vonden we in dit stuk bijvoorbeeld ook
waard om door te geven.
Rest ons nag te melden dat de hcer W. O. Santema uit Heeg ons wist te vertellen dat het
verhaal ooit gepubliceerd is in "Om Heech', de schoolkrant van de C.N.S. en wel in het
nwnmer van 15 februari 1980. Erg aardig is het om de reis te volgen die zo'n artikel kan
8aan.

G.D.W

".

Hadden we de zeilen ingekort met een "kleine zwicht, dan was ons gezegde: "Hy rint mei
opsb0pte boksen".
Wakkerde de wind nog meer aan, dan werd er wccr gezwicht: clc grote zwicht. Dan was
het gezegde: "De mole stiet der yn 'e Onderbroek foar". Was rnen hij warm weer op het
hooiland aan het werk, dan kwam vaak de bovenbroek en cle bovcnkleren tot aan 't hemd
uit en was men dus in de onderbroek aan 't werk, vandaar dat gczcgdc bij het malen.
Bij zeer krachtige wind kon men wel zonder zeil malen. Dan was het gezegde: "Wy
mealle mei 't neakene ramt öf hy rint yn de neakene kanus."
Wanneer men een boerderij huurde, waarbij een molen was, dan was het onderhoud van
de molen voor de boer zelf. Ook moest bij het aangaan van de huur de molen op taxatie
worden overgenomen. Vandaar weer een gezegde: "De mole is de twadde lànhearre".
Het gewone onderhoud gebeurde in de zomermaanden. Kapottc zcilen werden hersteld
bij de zeilmaker in Heeg. Af en toe werd de molen geverfd of getecrd. Deze werkzaamheden kwamen regelmatig voor. Erger was het als de schroef kapot raakte of wanneer
door te snel draaien er een wiek afvloog. Het tempo van het malen bepaalden we door
regelmatig te tellen: l, 2, 3, 4, enz. Ongeveer 6O in de minuut. Kon .ie zo vlug niet meer

Met molenvriend Brunsmann
op pad
GROU
Op 15 maart j.1. heb ik weer eens een bezoek gebracht aan de werkplaats van Waghenbrugghe te Sneek. Men is daar bezig met de reproduktie van de "Haensmole" welke op de
hoek Pr. MargrietkanaaVPikmeer staat.
De oude molen (in zeer slechte staat) is in zijn geheel naar het terrein naast de werkplaats
overgebracht. De herbouw was toen aI ver gevorderd.
Op 2 april was men in Grou al bezig de molen weer op zijn oude standplaats op te bouwen en op 5 mei stond de molen te wachten op zijn officiële in gebruikstelling, welke op
8 mei (Nat. Molendag) door gedeputeerde Louis Lyklema werd verricht. Twee "halven"
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O "De Haensntole" in opbouw
bij "Waghenbrugghè " tu

O De 'nieutt'e' as voor de

Sneek.

"FeAnstermole". Links een fragment van de tent waarin de

kap is genraakt.

op de binnenroede waren voldoende om
het wiekenkruis rond te krijgen. Doordat
O Op 2 april stond de ntolen iruniddels bij
ook gezien zijn stan,Cplaats de molen in
Grou.
het geheel geen bemalingsfunktie heeft,
is hij alleen maar voorzien van een asrad en vang. Overigens ziet het molentje er weer
keurig uit. Het hekwerk over de pannen bij de oude molen is nu vervangen door panha-

NATIONAI.E
NTOLENDAG.

Wat mrl

anclers nooit

overkornt, was nu het
geval.

ken, iets wat het uiterlijk zeker ten goede is gekomen.
Al met al is Friesland weer een spinnekop met ijzeren as rijker (of zou het er een met
houten as armer zijn?) Een troost: de doorsnee burger ziet het toch niet.

Ik

heh geen en-

kele molen zien draaien. Rcden: ik bereikte

op deze dag mijn l5e
verj aardag.

S

Op 5 mei j.l. heb ik even een kijkje genomen bU de in
aanbouw zijnde "[]eanstemole". Het achtkant incl. het
muurwerk staat er al weer keurig bii. In een soort tent
naast de molen is men bezig mel cle herbouw van de kap.
Ook is men er in geslaagd om een goede 2e hands as te

vinden.

De as welke naast de molen

ligt, is alkomstig "ergens uit

Gelderland".
Men heeft het meteen maar laten doorboren, zodat meerdere vonnen van een wieksysteem tot de mogelijkheden
behoren.

O Het is weer
geworden.

een

juweeltje

Op bevel van
vrouw moest ik

UR H UISTE RVEE,N/K ORTWOUDE,

De as is gemerkt: Prins van Oranje nr. 1358, jaartal 1889.
Voordat de molen weer geheel maalvaardig zal zljn, za|
er m.i. nog wel enige tijd verstrijken.

mrjn
deze

dag thuis blijven.

\
t

zo'n situatie kun je
niets anders doen dan

In

dat bevel opvolgen.

(Bij deze onze hartelijke gelulouens - redaktie).

WOUDSE,ND
Nadat op 16 november
1992 de kap enz. van

de korenmolen , rt O
Lam" te Woudsend
was afgenomen, was

Molenmaker Durk Posthumus en stageloper Frank Terpstra
maken de stroppen vost, terwiil lan Redenhuis op de fraaie
askop toeziet hoe het hogerop 9aat.
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op 27 maart j.l. de restauratie zo ver gevorderd dat de gehele zaak weer kon worden opgebouwd. Na in IJlst Simon Jellema te hebben opgehaald, zijn wij met G. Notenboom
naar Woudsend gereden.

Ongeveer 12 uur arriveerde de kraan. Als eerste heis ging de nieuwe pelspil de molen
binnen. Het Iigt n.l. in de bedoeling t.z.t. het pelwerk in de molen weer te laten funktioneren (l koppel pelstenen).
Achiereenvolgens gingen kap-, staart en roeden naar hun oude plaats terug.
Tegen het vallen van de avond had Woudsend, althans wat het uiterlijk betreft, weer twee
komplete molens. Voor het echter zover was, is er door molenbouw Hiemstra (D. Posthumus-J. Rodenhuis) heel wat werk verzet. Restauratie van onder- en boventafelement,
kuip en vooral aan de kap met o.a. nieuw windpeluw-voeghout lange spruit - korte spruit
enz. wat de lange spruit betreft, deze was in de voeghouten gekeept, een situatie die het
vervangen zeker niet eenvoudig maakte. De "Nylanner mole" te Workum had ook een
dergelijke constructie.
Bij een restauratie is toen de lange spruit voor het asrad op de voeghouten geplaatst. Een
voor een grote Friese molen wel ongebruikelijke constructie'

De foto's

bij dit restauratie-overzicht zin

eveneens van de hand van de heer

400-jarig bestaan van het octrooi
op een hou tzaagmolenkrukas
Er zijn in diverse jaren aan verschillende personen octooien verleend met bekekking tot
de krukas; onder andere omdat het woord octooi ook wel wat anders heeft betekend dan
het huidige "patent". Een van de eerste keren was in ieder geval 13 december 1593. Tussen Sinterklaas en Kerst is niet zo'n goede periode een feest te organiseren; daarom heeft
een commissie van het GiId Fryske Mounders en TlMS-Nederland het weekend 27128
november gekozen. Het symposium wordt gehouden in Woudsend, in en bij de houtzaagmolen De Jager. De leden van de twee genoemde verenigingen krijgen nu al de gelegenheid zich (voorlopig) aan te melden voor deelname.

Dat wordt smullen voor lieftrebbers van houtzaagmolens. Het programma vermeldt,
onderenig voorbehoud: op zaterdag lezingen overde ontwikkeling van de krukas, de geschiedenis van de houtzagerij in Nederland, zaagtechniek, hout, houttransport en houthandel; 's avonds vertoont Evert Smit de historische film de "De Stoere Werkers", die
voor een belangrijk deel over houtzaagmolens gaat. Op zondag zijn er excursies naar
allerlei objecten die te maken hebben met houtzagen, maar de houtzaagmolenaars kunnen
ook de tanden (van de zaag) zetten (in het hout) en met elkaar praktijkervaringen uitwisselen. floor de wind waait door de bomen, ......
Er zijn allerlei combinatie mogelijk in het verzorgingspakket: eenvoudige/duurdere maaltijden, weVniet slapen in de accommodatie het Molenhuis, Bèd en Brochje, speciale bus
van station Ileerenveen naar Woudsend, ... Na afloop komen de inhoud van de lezingen
en andere gegevens heschikbaar in brochurevorm.
Jaap van Driel.

J. Brunsmonn uit Harlingen.

O

Het late zonlicht van de NaÍionale Molenavond wierp een sfeervol licht over de zaagvloer van "De Ra" in lJlst.
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Openingstijden van een aantal
Friese molens

Bericht van de Fryske m0nder
om utens

Lang niet iedereen weet wanneer de vrijwillige molcnaars actief zijn en de molen (dus)
geopend is. Ter voorkoming van vergeefse reiz-en beginncn we met lijstjes van openingstijden. In dit geval de gegevens die op de laatste lcctmeestersvergadering konden worden
verzameld. In de volgende Utskoat zullen we de lijst completeren.

We ontvingen van Bert Leusink uit Brummen, de Fryske mhnder die enige tíjd voorzitter
was van het Gild en die de Bullemolen beheerderde, een uiwoerig schrijven.

o

De Phenix, Nieuweweg 3, MARRUM, poklcrtttoLrn
Molenaar S. Hoekstra, tel. : 05 191 -2459 .

o

De Hoop, Mounepad 5, STIENS, korenntolen
Molenaar W. Kolijn, tel.: 05109-5085 (ln de rttolt-:n: tcl.:

o

Zaterdag 09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

0-5

2,

Overduidelijk blijkt daÍ het bloed kruipÍ waar hct niet gaan kan, want de Molen bleeJ
aantrekkingskracht uitoefenen en zo gebeurde het dan ook dat Bert op de Lindese Molen
te Linde, gemeente Vorden, in aktie lwatn als vnjwillig molerwar. Onderstaand verslag
plukken we uit zijn jaaroverzicht. Het toont aan daÍ je als Fryske mfrnder ook buiten de
provincie volop aan de slag kunt. Bert l*usink is in dege overigens niet de enige.

lm-4034).

Uit het jaarverslag van de Lindese molen

De Onderneming, Molenweg 43, WITMARSUM,

koren-/pelmolen

Zaterdag 13.00-17.00

Molen in de omgeving van Witmarsum op afspraak
Molenaar L. Sierkstra, tel. : 05

l'7

Inleiding

5' 1922.

O

De Wijert, Lycklamaweg 15, MAKKINGA, korennrolen
Mo'lenaar W. J. M. Sjouke, tel.: 0-5163- 1344.
Molenaar P. M. Bouma, tel.: 0-5163-38-5.

Zaterdag 09.00-12'00

O

Penninga's molen, Molenweg 55, JOURE, korenrnolcn
Molenaar A. Dijkstra, tel.: 05156852.
Molenaar A. S. de Jong, tel.: 05138-13470'

Voor het eerst sinds een aantal jaren is op de Lindese Molen te Linde, gemeente Vorden
weer een - weliswaar vrijwillige - molenaar aktief. Om enig inzicht te verschaffen in het
werk van de vrijwillig molenaar is dit verslag gemaakt. Het verslag bestrijkt het gehele

Zaterdag 09.00-12'00

jaar 1992.

O

Windlust. Hoofdstraal West 22, WOLVEGA,
Molenaar

O
O

K.

korenmolen

Zate(Jag 09.00-12'00

Lenstra, tel.: 0512G18513.

Zaterdag 09.00-17 00
De Rat, Sneekerpad 16, IJLST, houtzaagmolen
Molenaar S. P. Jellema, tel.:05150-20482 (In de molen: tel.:05155-32619)'
Zaterdag 0S.30-14.00
Jager, Altlwyk 18, WOUDSEND, houtzaagmolen
Molenaars J. Coppens en J. C. van Driel (Her Molenhuis, tel.: 05 14l - 137-5).

Aanvang
Met het werk als vrijwillig molenaar werd op 25 januari 1992 daadwerkelijk een aanvang
gemaakt. Aanvankelijk werden slechts kleine werkzaamheden verricht, omdat de molen
niet draaivaardig was. Op 25 april 1992 kon uiteindelijk de vang worden gelicht en kon
met het draaien worden begonnen. Er kon niet worden gemalen, wegens het ontbreken
van het gaande werk. Delen van het gaande werk werden ín 1992 overigens wel door de

O

De llond, Mounewei 4, PAESENS, korenn]olen
Molenaar G. C. Grenrnré, tel.: 058-151758.

T,aterdag 09.00- 12.00

O

De Hoop, Mounepad 5, STIENS, korennrolert
Molenaar w. Kolijn, 05109-5085 (ln de nrolcn: 05109-4034).

Zaterdag {)9.00- 12.00

molenmaker aangebracht.
Voordat de vang de eerste maal gelicht werd, was aan het bovenwiel een teller aangebracht, waarmee het aantal asomwentelingen kan worden geteld. Bij aanvang stond deze
teller op 0.

O
a
O
O
O

Noordwolde

Zalerdag's middags
Zaterdag 10.00- 16.00
Zaterdag 13.00- 18.00
Zaterdag 13.00-18.00

Tijdsbesteding

Anjum
[Ianthumerhuizen

Kollum

Zaterdag hele dag

Sloten

OPROEP
Fred Ralten maakte ons attent op een blauwe lopersteen die is gelegen in de tuin van
het gebouwtje van de "stichting woningbouw Achtkarspelen" aan de Molensfraat te
BuiÉnpost. Ílr is brand geweest en wanneer het gebouw gesloopt wordt, vreest Fred
voor cló steen. De rnaten zljn É 1.50 m., dik 34 cm. Belangstelling? Neem contact op
met cle eigenaar: tel. 05115-9511. "Die steen moet daar weg", aldus Ralten.

In de periode van 25 januari tot 25 april waren de vrijwillig molenaar en het bestuurslid
van de stichting "De Lindese Molen", mevrouw Hoefnagels, beiden 15 keer op de molen
aanwezig voor het verrichten van kleine werkzaamheden. De molen werd opgeruimd en
schoongemaakt. Verder werd de kantoorruimte vertimmerd, geschilderd en ingericht.
Totaal werden aan deze en sooÍgelijke werkzaamheden, die meestal geen naam krijgen
maar die wel gedaan moeten worden, gedurende deze periode ongeveer 35,5 uur besteed.
Na 25 april werden door mevrouw Hoefnagels tot het eind van hetjaar nog ongeveer 23,5
uur aan dergelijke werkzaamheden besteed. Hierbij zijn inbegrepen de uren die zij mee
aanwezig was ten behoeve van de voorleesavonden "Verhalen onder de molen". De wij-
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willig molenaar was vanaf 25 apríl tot het eind van het jaar 1992 in totaal 55 uur op de
molen aanwezig. Gedurende deze uren kon - bij voldoende wind - gedraaid worden.
Naast het laten draaien van de molen verrichtte de vrijwillig molenaar ook diverse andere
werkzaamheden, waaronder het opruimen van de molenbelt, het snoeien van hinderlijke
beplanting op de molenbelt, het vervangen van kapotte ruiten en het aanleggen van elek-

trische leidingen in de kantoorruimte.

As-omwentelinggen
De vrijwillig molenaar is in bedoelde periode 20 maal op de molen aanwezig geweest.
De gemiddelde aanwezigheidsduur bedroeg derhalve 2 uur en 45 minuten. Na de staÍ op
25 april werden er tot en met 3l decembet 1992 in totaal 17.486 as-omwentelingen gemaakt. Het gemiddeld aantal omwentelingen per keer bedroeg derhalve 874. Het gemiddeld aantal omwentelingen per uur bedroeg 318. Dit komt neer op ongeveer 5 omwentelingen per minuut (20 enden). Hierbij moeten een aantal kanttekeningen worden gemaakt. Reeds eerder is in dit jaarverslag opgemerkt, dat de molen (nog) niet is voorzien
van een kompleet gaand werk. Er werd derhalve het gehelejaar "voor de prins" gedraaid.
Er waren slechts twee zeilen beschikbaar. Deze werden voorgelegd op de binnenroede.
Verder was er gedurende 7 van de 20 maal, dat de vrijwillig molenaar aanwezig was, onvoldoende wind. Bij vertrek uit de woonplaats van de vrijwillig molenaar leek er in die
gevallen voldoende wind te zijn, maar bij aankomst op de molen viel de windkracht dan
toch tegen.
Een aantal keren zag de vrijwillig molenaar ook af van het reizen naar Linde wegens het
ontbreken van voldoende wind. Daarbij werd rekening gehouden met de omstandigheid,
dat de afstand Brummen vice versa 40 kilometer bedraagt.

Aanwezigheid
In totaal is de vrijwillig molenaar in het verslagjaar 35 maal op de molen geweest. Het
aantal direkt aan de molen bestede uren bedraagt 75.5.
Financiën
De vrijwillig molenaar heeft geen inzicht in de financiën de molen beheffende. Bezoekers gaven in een aantal gevallen vrijwillig een gift aan de molenaar. Het aldus verkregen
geld werd afgedragen aan de stichting. Daamaast werden door het bestuur van de stichting enkele aktiviteiten in de molen ontplooid, die geld opbrachten. De meest bekende
aktiviteit betrof de voorleesavonden; de avonden van de "verhalen onder de molen". In de
loop van het jaar werd van de wijwillig molenaar gevraagd af te zien van de - overigens
kleine - kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer.
Diploma
Tijdens de voorjaarsvergadering van het "Gild Fryske Mounders" werd aan de vrijwillig
molenaar het diploma "molenaar" uitgereikt. (Het Friese gilde kent nog het oude gildesysteem; men begint als leerling, na met goed gevolg het examen te hebben afgelegd
wordt men gezel en na voldoende ervaring te hebben opgedaan wordt men molenaar).
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Bijzondere voorvallen
Er deden zich tijdens het draaien twee kleine ongelukken voor:
- Een in de kap achtergebleven plank - in gebruik bij de molenmaker - werd niet verwijderd en werd onder de as gekraakt. Behoudens de plank ontstond verder geen schade.
- VooÍs viel er een windbord uit het gevlucht, nadat er reeds enkele uren was gedraaid.
Het windbord kwam met een luide klap op het dak van de aangebouwde loods terecht.
Wonder boven wonder ontstond er geen schade aan het dak en de andere schade bleek
verwaarloosbaar klein. De oorzaak hiervan bleek terug te leiden naar het te gemakkelijk draaien van de wervels, die het bord op z'n plaats moesten houden. Bij een verdere
inspektie van alle windborden kwamen 16 doorgeroeste/afgebroken schroeven aan het
licht, terwijl vele andere schroeven niet echt vast bleken te zitten. Dit alles bevorderd
de stevigheid van de windborden niet. Het betrof "spaanplaatschroeven". De doorgeroeste/afgebroken schroeven werden alle vervangen.
Conclusies
Hoewel de 30.000 asomwentelingen in 1992 niet zijn gehaald, is er in 1992 toch weer nadrukkelijk sprake van aktiviteiten op de Lindese Molen.
De verwachting is, dat indien in 1993 het gehelejaar gedraaid kan worden, het aantal van
30.000 asomwentelingen wel gehaald kan worden. Het kunnen beschikken over 4 zeilen
zal hiertoe ook zeker een goede bijdrage leveren.
Met name a1s in 1993 weer sprake zar zijn van een maalvaardige molen zal het aantal
aanwezigheidsuren moeten toenemen, teneinde meer inkomsten te verwerven uit klanten
en toeristen. Gezien de beperkte mogelijkheden van de wijwillig molenaar hiertoe, is uitbreiding van het aantal wijwilligers wenselijk.

B. E. Leusin

Molen-vakantiekiek (1)
In de vorige fJtskoat werden de molenaars een
reislustig volkje genoemd. Hierbij dacht ik aan
de foto die ik in de zomer van 1992 maakte van
een oude houtzagerij in Noord-Italië.
Ledro-meer was een "Val di molini".

Bij

het

Als enige herinnering aan het verleden was er
het kroonwiel aan de gevel. De oude houtzagerij was nu in gebruik als houtopslagplaats.
Sjerp de Jong.
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LIit het album van
mevrouw Koopmans

Korenmolen Sloten
weer compleet

Toen we onlangs op bezoek waren bij de wouw
van wijlen molenaar Wiebren Koopmans kwam
het album met foto's op de proppen. Ons oog viel
op twee oude kiekjes van een prachtig model
spinnekop. De foto's dateren uit de dertigerjaren
en mewouw Koopmans wist ons te melden dat
het model, dat echt kon malen, veel aandacht trok.

Op de foto hiernaast zien we Wiebren Koopmans
links naast de spinnekop poseren, terwijl zljn
moeder voor de molen zit. E,en echtpaar uit Duitsland kwam toevallig langs het Schettenser Tolhek. Mevrouw Kooprnans wist te vertellen dat zo
zo oncler cle inclruk waren van het vakkundig
staaltje rnoclelbouw dat ze als aandenken een foto
wilden rnaken. Op cle foto hieronder zien we Wiebren zrjn vader met de zeis naast de spinnekop
model poseren.
In 1966 was Wiebren molenaar geworden op de Babuurstetmolen bij lierkwerd. Hii
overleed op 16 april 1989 op de leeftijd van 81 jaar.
In voorgaande nummers is meermalen aandacht besteed aan de historie van deze molen
en de herinneringen van de molenaar, zodat we het hierbij laten.

In het stadje Sloten wentelen de wieken van de stadskorenmolen weer lustig rond. In het
winterhalfjaar kreeg de molen een flinke onderhoudsbeurt die in totaal / 240.000 gulden
gaat kosten. De laatste fase dient nog te geschieden in het najaar wanneer de rieten mantel vemieuwd gaat worden. Op 24 november was met het verwijderen van de kap een begin gemaakt met de restauratie. De uit 1755 daterende korenmolen heeft inmiddels een

geheel nieuwe kap gekregen (op de lange spruit en de windpeluw na) alsmede nieuwe
Buurma-roeden (nrs.271 en278).Dezeeg hiervan bedraagt 22 graden.
Het bovenwiel kreeg 48 nieuwe steenbeuken kammen en de bovenbonkelaar 25 van
bolletrie. De steek bedraagt 98 mm.
Op vrijdag 16 april ging de 7,1 ton zware kap in de takels om vervolgens op het achtkant
te worden neergelaten. Daarvoor zorgde een 42 meter hoge l«aan van Twijnstra uit tleerenveen. [Iet restauratiewerk was in handen van aannemer Bertus Dijkstra uit Sloten, terwijl het rietdekkerswerk was toevertouwd aan Bakker uit Munnekeburen.
Na ons bezoek moest het stellinghek nog gemonteerd worden terwijl ook de buitenroede
nog gestoken moest worden. De officiële opening was op Koninginnedag. Op de nationale molendag was de molen 24 uur achtereen van de partij. De molenaarsgroep o.l.v. Johannes Kooistra heeft de wind weer goed in de zeilen; de toeristen zullen de molen weer
massaal bezoeken en zo draagt deze oude molen, die al 65 jaar eigendom is van de Vereniging De Korenmolen, op een positieve manier bij aan een waardig stuk molenpromo-

tie! Gefeliciteerd!!l
GDW.

GDW
n.b. Volgende keer plaatsen we 3 foto's uit het album van Douwe Franke uit Burgum.

O

Slechts weinig toeschouwers waren getuige van het takelwerk.
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Examenkoorts
Over het exÍrmen doen allerlei verhalen de ronde, die het onnodig spannend maken daar
naar toe te werken. Het examen aan het einde van de opleiding is als een punt achter een
zin: nuttig en nodig, maar het gaat om wat er aan voorafgaat! Als de periode op de lesmolens en de stages goed zijn verlopen, meldt de leermeester de leerling aan voor het examen. Op het examen kan en mag er dan eigenlijk niets meer mis gaan: de leermeestersvergadering heeft de kandidaat-gezel dan al vele malen onder de loep genomen en is er
zodoende van overtuigd dat de leerling bekwaam is zelfstandig en veilig met een molen
te werken.
Het komt er eigenlijk op neer dat het Gild Fryske Mounders tegenover een aantal officiële vertegenwoordigers van de buitenwereld in molenland de kandidaat-gezel voorstelt en
dat beoordelen. De kandidaat laat zien dat hij/zij overweg kan met de molen en weet wat

daar bij komt kijken. Het tweetal gecommiteerden heeft vóór het examen van de leer-

O De bovenbonkelaar kan omhoog
links aannemer Dijkstra en rechts
molenaar Kooistra.

O Het steigerwerk zat wat ín de
dat was vlot verholpen. Op

de

de

weg, nlaar
voorgrond

18.10 m. lange binnenroede.

meester al één en ander gehoord over de kandidaat en de leermeester geeft hen een kort
overzicht van het geplande verloop van het examen. Tijdens het exa:len kunnen de gecommiteerden wagen stellen om te zien wat de kandidaat no8 meer weet van de lesstof.

Het feit dat op de lesmolen een hele stapel boeken aanwezig is, betekent zeker niet dat u
al die feiten in uw hoofd moet proppen. Het gaat er om dat u laat zien dat u een (beginnend) vakman/vakvrouw bent: zoals een timmerman weet wat een schroevedraaier of een
beitel is (en hoe ze te gebruiken) en wanneer spijkers of schroeven geschikt zijn.
Het voorgaande houdt in dat het belangrijker is met de handen te wapperen dan de kaken
te laten klapperen: wijs aan wat u bedoelt in plaats van uitgebreide verhalen te houden.
Laatzíen dat u weet wat veiligheid inhoudt: kleding, luiken, afsluitingen voor bezoekers,
enzovoort. Praat terwijl u een handeling demonstreert over wat u doet en waarom. Als u
weet hoe u met uw eigen molen moet werken, snapt u vanzelf ook hoe andere molens in
elkaar zitten en waarom.
Houd ondertussen het weer in de gaten en bereid u voor door de dagen te voren te kijken
en te luisteren naar de weersverwachtingen; noteer achteraf of ze uitkomen. Vergeet niet
dat het best zokanzíjn dat het weer in uw molenbiotoop (bijna) altijd iets anders is dan
in De Bilt! Ook het afsluitende "theorie" gedeelte hoeft helemaal niet aftankelijk te zijn
van een vlotte babbel; dat is goed voor verkopers en politici. Gebruik liever de platen en
foto's die aan de muur hangen of maak op papier een krabbel§e om de richting van wind
rond een depressie uit te leggen.
Samenvattend probeer het examen te zien als een rondleiding door de molen die u geeft
aan een nieuwsgierige bezoeker. Dat is per slot van rekening ook een taak van een wijwillige molenaar.

O

Wat is zo'n molenkap toch een prachtig sÍukie bouwkunst. Er wordt nog even ijverig
gesmeerd.

Jaap van

Driel, leermeester
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Rapport molenherstelpro gramma
Littenseradiel gepresenteerd
Op vrijdagmiddag was de aandacht van molenminnend Friesland gevestigd op het karakteristieke kaaspakhuis van Wommels. Daar werd namelijk een molententoonstelling geopend die een rijk beeld geeft van het rijke molenverleden van de gemeente Littenseradiel. Een viertal sterke mannen moest daarvoor in de historische kaapstander van
molenmaker Jellema uit Birdaard lopen. Via een ingenieus touwenspel onholden zich op
een molenroede twee zeilen met daarop de tekst "16/4 oant 21-6 mole-eksposysje". Deze
tentoonstelling maakte onderdeel uit van de presentatie van het rapport "MolenherstelprograÍrma Littenseradiel" dat nog diezelfde middag in het gemeentehuis van Wommels
werd uitgereikt door de heer Hendrik Boschma, die als voorzitter van De Fryske Mole
ook de werkgroep voorzat.
De heer Boschma voerde hier ook nadrukkelijk het woord en zijn speech nemen we hieronder dan ook grotendeels over.
"We schrijven 14

O In de historische

kaapstander van molenmaker Jellema loopt een viertal heren de expositie open. De rnolenas op de achtergrorul was van De Gans, Ezum.azijl, lwt gevlucht van De llimriksmole.

januari 1991.

In het gemeentehuis in Wommels komt op initiatief van de toerunalige voorlitÍer van "De
Fryske Mole", wijlen de heer Bokma, yoor het eerst een kleine contmissie bijeen.
Het doel is Íe praÍen over een restauratieplan yoor zes molens in de genrcente.
Hierbij was o.cl aanwe1ig de heer Heidra, molenconsulent voor de Rijksdienst voor de
MonwnenÍenzorg, een experÍ bij uitstek.

Al pratende komt men toÍ de conclusie da, met de Ruilverkaveling in deze gemeenÍe in
zicht, het wenselijker zou Tijn hct totale molenbeTit onder de loep te nenten.
In mijn ogen een belangrijke en goede conclusie. WanÍ maar al te vuak komt heÍ voor,
da pas als heÍ te laaÍ is, nog over de molens in het plan yan de nilverkaveling gesproken moet worden. Vaak zijn de onderhandelingen dan te laat.
Door deze ruintere opdracht werd besloten de commissie wat breder op te zeÍten.
Nantens de gemeenÍe namen deel aan het gesprek de heren Schuunnan en Vellinga. Namens de lnndinrichtingdienst de heer Dijkstra en de hcren Heeg en Poelsma narnens de
Land inr ic ht in g s c o mmis s ie.
Ook nam de heer Heidra plaats, na Tijn pensionering opgevolgd door de heer Van Reeu-

wijk.
VanT.clfsprekend nam ook de heer Bokma deel, alsmede nrcvrouw Pieffers-Hollmann en
rlt: hrer Hol.rtra van 'de Fryske Mole'.
Injuni van datt,eUile jaar werd aan dit geTelschap loegevoegd de verÍegenwoordigervan

WaÍerschap

krile"

"lt Marnclàn",

de heer Weklenaar en narnens het Wuerschap "Middelsé-

de hecr AnÍunru.

In een later stadirun nanrcn nog Titting de heer Cranrcr, secreÍaris yan "de Fryskz Mole"

O

Beeld van een deel van het tentoongestelde.

en de heer Van Gelder tuilnens de l)rovirrcie Friesland.
In verband met het vroegtijdig overlijden van de initiatiefuemer, de heer Bokmq werd ik
als nieuwe yoorziÍter van de stichting "de Fryske Mole" geconfronteerd meÍ dit geachte
gezelschap.
Ik moet bekcnnen daÍ ik met plezier deze opdracht heb venuld, omdat heÍ gebruik van
de voorzittershatner nimmer nodig bleek te zíjn.
Dames en Heren, ik heb u al deze namen niet gernemd om ze te onÍhouden.
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Wél om hen allemaal te bedanken voor dc inzet, hun ffowve opknmst en hen te bedanken
voor de plezierige manier wcurop lan worden samengewerkÍ met die kcrsyerse voorzitter, die aanvankelijk van "toeten noch blazen" wist. Er is echter één persoon, die nadrukkelijk nog even door mij met name genoemd moet wordcn. En dat is tot vandaag de

dag nog steeds het hoofd van Gemeentewerken van deze gemeente, de heer P. Vellinga.
lij lrct met enige vertraging, alles op papier
te zetten zoals u hcden krijgt aangeboden. Voorwaar geen gemakkclijke taak!
Heer Vellinga, heel hartelijk dank voor alles. Het ga u goed in uw nietnve baan, die opnieuw een uitdaging voor u betekent.
Mijnhcer de Burgemeester, datnes en heren. De taak van de commissie is met de aanbieding van het InventarisaÍierapport in wezen beëindigd.
De inventaisaÍie van het molenbezit en de Íoestand waarin dit thans verkeert is duidelijk in kaart gebracht.
Ik kan u allen verzekeren, dat alle leden zeer kritisch zijn tewerk gegaan, wetende daÍ
niet ólles mogelijk is.
Datnes en heren, ik weeÍ daÍ ik daar een teer punt cunroer. Er zijn nu eenmaal mensen
die menen daÍ al hct oudc behouden moet blijven voor het nageslacht. Helaas past vandaag de dag een wat realisÍischer opstelling, nu bezuiniging op bezuiniging valt waar te
nemen. In het rapport zult u wel een compleÍe invenÍarisaÍie aantreffen. Echter een Íotaal-restauratieplan voor allc molens is het niet.
Door de toevoeging in het rapport van alle T.ogenaamde "Amerikaanse windmolens" daÍ zijn de kleine en grote stalen windmolens - zal een restauraÍieplan voor alle molens
in dexe gemeente onhaalbaar 7ijn. Du besefie gelukkig een ieder in de commissie.
Duidelijk zal blijken dat daarom een deel moet worden gesloopt. Vooral dót deel, dat a)
geen funktie meer krijgÍ en b) onbereikbaar wordt of bijna aan het oog onÍÍrokken. Wellicht kunnen daar dc onderdelen yan worden gebruikt.
Dames en heren, heÍ is meÍ molens nieÍ andcrs dan met alle overige soorten monumenten. We zullen ons telkens als burgers van dit goede lanlje moeten afvragen of we b.v.
allc kerken (en daar doe ik een gevaarlijkz uitspraak, dat weeÍ ik), alle oude boerderijen
en overige monumenÍen w(uuyan er zeer vele, maar ook zeer veel gelijke fijn, mocten
restaureren, omdat dit ten enemale een onbetaalbare zaak is. Om maar nieÍ le spreken
over de nieuwe monumentenlijst en de vermindering van subsidie op alle fronÍen.
Daarom is er een eerste selectie door de commissie gedaan. HeÍ woord is nu aan het
College van B. en W. om de Raad van Littenseradiel een weloverwogen voorsÍel Íe doen
voor nu en voor later. Wij beseffen maar al le goed dat het een meerjarenplanning is.
Gelukkig hee.ft uw gemeenÍe en de ruilverkavelingscomntissie rceds nriddelen gevoÍeerd
voor dc rcstauratie von ntolens in de komende jaren.
BU elk hezock waÍ wij als bestuur van "de Fryskc Mole" aan de gemeenten brengen
waar ntolenrt:ttauratics trto(len plaatsvinden, l>reng ik steeds naar voren daÍ, wanreer
men nieÍ bercid is nóóst de toegt'kendtt niddelen van het Rijk, uit de Algemene middelen
geld te reserveren, het wél te behouden ,nonumentenbezit voor een groot deel zal verdwijnen. J amme r, mtur waar.
Burgemeester, de Raad zal - als hoogste orgutn in deze gemeente - moeten kiezen. Zij
zal een duidelijke uitspraak moeten doen wat zij aan het molenbeziÍ in de komende jaren

Bij alle overige drukte heeft hij kans gezieq
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De kleine windmotor bij Huins heeft zin beste tijcl gehad.

wil besteden.
trapt de commissie echt niet op de tenen als
u in alle wijsheid meent dat al het door ons voorgesÍelde een onhaalbare kaart is.

Raa.d van Littenseradiel, maak die kcuze! U
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"Rispensermolen" tussen Oosterend en Hidaard zal worden Serestaureerd en verplaatst.

Is uw kcuze bepaald, dan heb ik maar één advies: Tnrg dat de te behouden molens
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goed als mogelijk is, worden onderhouden tot aan dc restauratie. DiÍ voorkomt enonn
op
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Als voorzitter van de Comntíssie en van "de Fryske Mole" zeg ik wel: bedenk bij nu
overwegingen wa| u sloopt komt nooit meer Íerug. Uw fraaie Friese landschap met zijn
groene ruimte vraagÍ om een zekere sÍoffering. En daar horen ook molens bij. Naar ik
hoop met allemaal een eigenfunktie, hoe bescheiden die ook mag zijn.
Dan nog een paar woorden over: wie moet eigenaar Tijn of worden van de molens.
Dames en heren, de noatn van de stichting "de Fryske Mole" is meermalen gevallen. In
haar staluten sÍaat vermeld daÍ zij over het molenbezit in de provincie zalwaken.
NIET, dat zij alle ntolens nruar zal overnernen, beheren en onderhouden.
Met haar bezit van 43 molens is zij wel de grootste sÍichÍing in Nederland, maar daÍ wil
nog niet zeggen daÍ zij streefi naar uitbreiding van haar bezit.
Wel is zij bereid in voorkontende gevallen hierover te praten.
Wij sluiten met de aanbíeding van dit Inventarisatierapport niet onze deur.
Maar een eigen Stichting tot behoud van molens in uw gemeente zullen wij geen stro'
breed in de weg leggen. Integendeel!
Ons advies: probeerwel zoveel als mogelijk is onder één dak te brengen. De ntogeliikheid om nog, gave onderdelen te gebruiken is dan het ruimst aanwezig.
Bovendien wordÍ de kennis gebundeld, wat nier minder belangrijk is.
Vooral op het subidievlak liggen veel haken en ogen".
Namens de commissie overhancligde de heer Boschma daarna het Inventarisatierapport,
waarbij hij de hoop uitsprak dat het mag bijdragcn tot een goede discussie, het afwegen
van belangen en het kweken van enthousiasmc wat nodig is om een deel van het rijke
molenbezit te behouden voor het nageslacht.
Burgemeester Oldenziel kon zich overigens prima vinden in de woorden van de vootzitter: "Wanneer je alleen in het heden werkt met het oog op de toekomst, bestaat het gevaar
dat het verleden wordt onderbelicht. Er is dan ook een taak om het verleden te koesteren
als eerbetoon aan hen die er mee bezig waren. Niet alles kun je bewaren want het verleden mag niet als een molensteen om je nek hangen. Je dient te sffeven naar een stuk
evenwicht", aldus de burgervader.
tlij was vervolgens prima te spreken over de goede presentatie, zowel in het museum als
in het rapport. Dat de werkgroep geen nutteloze arbeid heeft verricht mag blijken uit zijn
slotwoord: "Als er geen pleitbezorgers zijn dan zou het met de molens vast minder zijn".
llet woord is nu aan de raad van Littenseradiel. Vol goede hoop wordt het resultaat afgewacht. [Iet herstel van de Rispensermolen bij Oosterend is toegezegd. De molen wordt
tevens verplaatst zodat hij weer funktioneel kan z.ijn. I-aat het een goed voorbeeld zijn
voor het vervolg van de aanbevelingen uit het rapgrrt.
Belangstellenden kunnen in het bezit komen van clit rapgrrt cloor contact op te nemen
met de afdeling voorlichting van het gemeentehuis tc W«rmrncls (tel.051-59-34470). De
kosten bedragen ongeveer tien gulden. Ter informatie nog dit: het rappott telt 40 bladzijden en is uitgevoerd in A-4 formaat. Als bijlage zijn artikclen opgenomen over windmotoren (overdruk van het artikel in het Fries molenboek) en molenbouw (uit BouwWereld
'86 nr.22). [Ietrapport is voorzien van een omslag en ter illustratie zijn diverse foto's

Excursie G.F.M. van 6-3-1993
De excursie begon bij de pas weer in gebruik genomen korenmolen "De Hoop" te Stiens.
Om 10 uur werden de deelnemers daar ontvangen met koffie en koek. Daarna was er gelegenheid om de molen en naastgelegen magazijn te bezichtigen. Als men de molen binnenkomt, valt ieder idee over een molen weg. Het lijkt meer op een moderne meelfabriek. Ditzelfde geldt ook voor de eerste zolder met de silo's en weeginrichting. Eerst op
de steenzolder welke op stellinghoogte ligt krijgt men weer het gevoel in een molen te
zijn. Hier treft men weer het spoorwiel en de maalstoelen aan. Ook hier heeft de moderne
tijd zijn intede gedaan. Vrijwel alle draaipunten zijn voorzien van kogel(rollen)lagers.
Bij het onderijzeÍ yan de koningspil valt dit echter niet waar te nemen.
Opvallend is het konstante toerental waiumee de molen draait. Hieraan zal het nieuwe gevlucht wel debet zijn.
Op de stelling kon dit gevlucht worden bekeken.
Op de buitenroede zeilen-fokken en remkleppen, op de binnenroede "Ten Have kleppen"
en "Van Bussel stroomlijnneuzen". Al deze kleppen worden automatisch gestuurd door
regulateurs. Deze zrjn via de spin weer aan elkaar gekoppeld zodat de zwaartekracht geen
invloed heeft op het systeem.
De spin is bevestigd aan een door de as gaande zwichtstang welke aan de voorkant door
een speciale constructie dubbel is gelagerd.
Achter de as is aan de zwichtstang een slede bevestigd welke door een heÍboom verschoven kan worden. Door een rondgaande ketting kan deze hefboom op en neer worden bewogen.

Hierdoor is het mogelijk de kleppen (ook bij draaiende molen) te openen, en te sluiten.
Door aan de ketting één of meer gewichten te hangen, kan men de trekkracht van het gevlucht bepalen. De regulateurs zorgen er wel voor, dat binnen bepaalde grenzen de snelheid niet uit de hand loopt. Door het gewicht van de ketting te nemen en door aan de andere kant van de ketting te tekken (open kleppen) kwam de molen zonder vangen tot
stilstand. Dit met 2 volle
zerlen Gezien de vrij zwakke wind zal dit mogelijk
zijn, maar bij sterke wind

zal het wel niet

lukken.

Maar de molen is ook nog

voorzien van een

goede

stalen vang.

opgenomen.

Gerben D. V/ijnj
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Op de stelling van "De
Hoop krijgt het nieuwe

gevlucht volop
dacht.

actn-
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om de molen heeft geruime tijd onder water gestaan, maar de molen heeft aI goed zijn
best gedaan en het ligt nu al voor 90Vo droog. De molen stond voorheen aan de overkant
van de weg bij Vijversburg, mÍur is in 1981 naar zijn huidige standplaats gebracht door
Tacoma-Stiens. Het is een betrekkelijk kleine molen met een vlucht van c.a. 15 ll2 m.
Toen ik in 1984 de molen bezocht, hof ik binnen in de molen tussen de achtkantstijlen

partij schoepen van de schroef aan. Molenaar J. Schenk vertelde:
"Het was 7 oktober 1983, er stond een stevig bries, en de molen draaide dat het een lust
was. Opeens een geweldige gekraak, en alles in de molen vloog van zijn plaats. Hoe ik zo
gauw uit de molen ben gekomen, weet ik nu nog niet", zei hij.
Achteraf bleek, dat er bij de bouw van de molen tussen de schroefuak en het lqooshek
een

O Regulateurstang met heJboom voor

het

sturen van de "Ten Have-klrp" links en
de remklep boven.

Overigens, bij sterte wind zal de molen m.i.
wel zonder zeilen kunnen malen.
Na de bezichtiging werd door Joh. Cnossen
in de loods naast de molen een dia-presentatie gegeven o.a. van de herbouw van de molen in 1978 en de bouw van de nieuwe molen.
Daarna volgde nog via een overhead-projektor een overzicht van het computergestuurde
maalproces.
Zo langzaamaan werd het

een stukje Azobe damwand was achtergebleven.
Dit stukje hout is vermoedelijk in de grond getapt. Azobe is zwaarder dan water en doordat het stevig in de grond za! gebeurde er aanvankelijk niets.
Toen de molen behoorlijk begon te malen, schijnt het losgespoeld te zijn en daarna tussen
de schroef beland. Het gevolg was, een vernielde schroef en ook een aantal gebroken

kammen. Ook de koningspil was uit de lagerpot geslagen.
Een hele ravage dus in de pas gerestaureerde molen.
IIet bewuste stukje damwand ligt als souvenir op het ondertafelelement in de molen. Al
met al weer een bewijs dat kleine oorzaken soms grote gevolgen kunnen hebben. Na het
bezichtigen van deze molen, was de excursie beëindigd en hok ieder weer huiswaaÍs.
Naar mijn mening was deze excursie een goed idee van het bestuur en zeker voor het'ha-

ling vatbaar!
J. Brunsmann

tijd voor "de inwendige mens".

Onder in de molen stond de soep en de belegde broodjes al klaar, er kon dus worden aangevallen. Gezien de inhoud van de soepketels was er wel op het dubbele aantal deelnemers gerekend. Na dit alles was er nog gelegenheid om de zaak te bezichtigen. Hierna
vertrok het gezelschap richting Birdaard. Hier werd de unieke koren-pel en houtzaagmolen bezichtigd.
Vooral de krukzolder van de zagerij kreeg ruime aandacht. Zowel de kammen van het
krukrad als de staven van het rondsel wat op de lange as zit welke vanuit de molen de zagerij aandrijft, zijn vorigjaar na breuk vernieuwcl. IIet gevlucht van de molen is voorzien
van zelfzwichting en windborden. Dus voor hct noordcn vri.i klassiek. Naast de twee door
windkracht aangedreven maalstoelen is er ook noB cen welke door een electromotor
wordt aangedreven. Hoewel de beide koppels pelstenen wel aanwezig zijn, nemen wij
aan, dat deze wel nooit gebruikt zullen worden. De vraag naar gort bestaat haast niet
meer en is dus financieel onaanhekkelijk.
In de oude houtschuur naast de zagerij ligt nog een gedemonteerde horizontale raamzaagmachine. Men wil dez.e t.z.t. weer bedrijfsklaar maken, zodat ook deze fase van bedrijfsvoering voor het nageslacht bewaard blijft.
Verder ging het maar weer. Nu naar de in een natuurgebied van het Fryske Gea staande
poldermolen. De "Ypeymolen" staat in een ganzenpleisterplaats nabij Gytsjerk. Bij aankomst draaide de molen met volle zeilen en even later met 2 zwichten. [Iet gebied rond-
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Houtzager Simon Jellema op weg naar de "Ypeymole".
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De strijd tegen het water
Een reakÍie/aanvulling op het artikel van Yolt lJzerman in nr. 69.
De heer Uzerman stelt hier: "Haast al het water uit de provincie moest via Dokkumer Ee
bij eb afwateren op de Lauwerszee".
De situatie was echter, een Broot deel van het overtollige water werd ook door de Groteen kleine sluis te Harlingen en door de spuisluis van Roptazijl afgevoerd.
Ik neem aan, dat er door de sluizen van b.v. Makkum-Workum-Staveren en Lemmer ook
heel wat water op de toen Zuiderzpe zal zijn geloosd.
Sinds de bouw van de Tjerk Hiddessluizen te Harlingen zijn de beide oude sluizen dode
monumenten geworden. Bij gunstig tij wordt er nog steeds door de Ïj. H. sluizen gespuid.
De door een gemaal vervangen spuisluis te Roptazijl bestond uit een in de dijk gebouwd
gebouw waaronder door het water zich een weg zocht naar de Waddenzee. Bij het op
Deltahoogte brengen van de zeedijken, is dit oude gebouw afgebroken. (werd bewoond
door een sluiswachter).
Jammer, want het had ook anders gekund. Een voorbeeld hiervan vindt men op Texel.
Van nabij de poldermolen "Het Noorden" gelegen spuisluis is bij de dijkverhoging de
binnenkant van deze sluis intakt gebleven. Wel zonder funktie, maar toch als een monument van de woegere waterbeheersing.
J. Brunsmann
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Nieuws over korenmolen "De Hoop" in Suntar. Info: 05116-1597/3479
De molenmakers vorderen gestaag. De kap ligt weliswaar nog steeds op de
grond, maar er is heel wat in get-immerd. De zwaÍe as, waaraan de wieken zitten, wordt aan de voorkant en aan de achterkant gesteund door twee lagers van
steen. Deze stenen moeten nog worden geplaatst. Dezn ondersteuning moet juist aan de voorkant - z.ÈeÍ zwaar zijn uitgevoerd, want 80 tot 90 procent van as en wieken rust op
het voorste lager,Dezn voorste ondersteuning is klaar. Voor de 'lielhebbers': op de overring liggen
de voeghouten, die aan de voorzijde zijn opgelast. De slechte stukken zijn vervangen door nieuw
hout. Tussen de voeghouten zijn twee nieuwe wethouders aangebracht. Dat zijn balken van 3Ox35
cm. en 1.60 mtr. lang. Er is een nieuwe windpeluw gemaakt van 4Ox40 cm. en ruim 3 meter lang.
Koíom, aan de voorkant zit heel wat nieuw hout. Aan de achterkant is inmiddels een nieuwe balk
(de penbalk) gemaakt voor het achterste lager. Ook daar moet nog het stenen lager worden geplaast.
De beide spruiten zijn inmiddels vernieuwd. Dit zijn de balken, waarmee de kap kan worden gedraaid en die uit de kap steken. De lange spruit is zo'n I I meter lang! Als dat allemaal klaar is, kunnen de voor- en achterkant (ret voor- en achterkeuvelens) van de kap worden afgewerkt.
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