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In dit nuÍnmer
In memoriam - molenvriend Johan Egbertus Brunsmann
Het jaar L993 wordt overschaduwd door het heengaan van onzc trouwe molencor-
respondent Brunsmann. Hij overleed op 18 novemher-j.1. Veel molcnvrienclen bezoch-
ten hem aanzrln ziekbed, terwrjl op de rouwplechtigheid velc bckcnclcn uit de molen-
wereld afscheid van hem namen. Wij schreven ecn uitgebreicl In mernoriam.

Woudsend was dit najaar a.h.w. het molencentrum van lt'ieslarrcl. 'l'alrijk was het aan-

tal molenaktiviteiten.We waren er bij en doen er verslag van in clit nummer.

Een dompende as bracht diverse pennen in beroering.'Iwee uitgebreide reakties bren-
gen we onder uw aandacht. Zo kan ons blad dus een medium zrjn om problemen aan

de orde te stellen om vervolgens oplossingen aan te dragen.

Ons nieuwe redaktielid V/illem Entrop belicht het belang van een provinciale rnolen-
documentatie. U leest hoe historische molengegevens vrij snel kunnen worden opge-
vraagd. fliteraard is het systeem verre van compleet. IJw hulp wordt gewaardeerd om
het gegevensbestand uit te breiden met nieuwe onbekende feiten.

In het kader van het krukas-symposium besteclen we aandacht aan een aantal verdwe-
nen zaagmolens in de provincie. Ook kregen we oucle zaagmolenplaatjes onder ogen
die we publiceren onder de titel ,,Beelden uit het Iiricse z.aagtnolern verleden".

'We blijven in dit december-nuruner een he'ctic op rlc rrostirlgisctrc toer rloor oude pol-
dermolenplaatjes uit het album van dc hecr J. A. Il. Kanrcnnur) rrit ()lclcrrnarkt te pluk-
ken. In de jaren zestig legde hij menig wickcnclragr:r' vast op rlc gcvoclige plaat. Wij
selecteerden voor u de winterse polderlanrlschapl^-*n rr)ct ourk: wirxlrnolens.

In de reeks ,,Molens van De Fryske Mole" scht't:t:Í'Jarr I Iol'stl'ir c:r:n '/.ccÍ lezcnswaardi-
ge bijdrage over de door hem gercstaurccr«lt: poltlt:l'nrolcn ,,1)e Ile ndracht" bij
Kimswerd. E,en verhaal dat u ten zeerste kulll)cl) ilanhcvclcrr !

' Kortum een nieuw nuÍlmer dat er zijn mag. Wt: wcl)sct) rr vecl lccs- cn kijkgenoegen
met deze kersteditie. Laat ons blad ook ccns lln llcl:rrrgstcllt:rxlcn zicn. Wie weet
levert het nieuwe leden en/of donateurs op. l)ocn ! |

De kopij voor het maart-nummer van lq\)4 rlir:rrt vririr' () l'clr1'11isf i in ons hezit te

zijn. Noteert u die datum s.v.p. We rekoncn wccr op l1'7.('ltswirirrtligt: hi.jclragen!

G. D. W.

' Bij de foto op dc voorpagina: Poldennoltn
zelfzw icht e r. F oÍ o uit p art ic ul ie re c o I I c r' Í i t, .

Van de redaktie
De decembemraand is een periode waarin je geneigd bent terug te blitften op de afgelo-
pen periode. Je kuntje dan niet aan de indruk onttrelken dat tal van molenalitiviteiten
toch wel heel wat energie hebben gewaagd van veelal anonieme werkers in het molen-
veld. Waar zouden we bijvoorbeeld zijn met ons provinciale molenbestand wanneer een
hechte groep liefhebbers zich niet met volledige inzet zou scharen achter het gemeen-
schappelijke molenbelang. De molens zijn er niet alleen om mooi te staan.ze zijn er ook
als getuigen, machinerieën uit vervlogen jaren die nog volop tonen hoe we eertijds droge
voeten hielden, hoe het meel voor de bakkers gemalen werd en de planken gezaagd wer-
den ten behoeve van scheepvaart en huizenbouw. Dankzij de vrijwilligers, alsmede enke-
le beroeps die van hun hobby hun vak hebben weten te maken, wordt die rijkdom tot op
de dag van vandaag getoond, al dan niet bewust voor het publiek.
vaak is het zo dat men zich pas bewust wordt van de aanwezigheid van een molen wan-
neer hij er er niet meer is! Des te gevaarlijker is het dan ook om nu miur te denken dat je
in een gemeente bijvoorbeeld genoeg hebt aan de aanwezigheid van één korenmolen, één
spinnekop en één muonts. Die geluiden stegen tenminste op in de gemeente w0nseradiel.
wij zouden ze nooit hebben kunnen bedenken om de doodeenvoudige reden dat zo'n uit-
spraak geweldig zeer moet doen in de harten van diegenen diejarenlang hun beste kun-
nen hebben gewijd aan een molen die door zo'n maatregel van subsidie verstoken zal
blijven en op den duur dus niet meer onderhouden kan worden! Zo'n beleid is allesbehal-
ve koren op onze molen, soks raast oan'e protters, om het maar eens kernachtig in het
Fries te zeqgen.
Het publiek heeft in de afgelopen maanden weer volop hewust kunnen genieten van de
aanwezigheid van al die zwaaiende wieken die Fiiesland nog Éjk is. Denk eens aan de
Nationale Molendag, officiële openingen, molenzaterdagen, waterschapstlag, week van
het brood, open Monumentendag, excursies en de presentatie van de molenroutes door
Frbsland. Van een ander soort publiciteit getuigen de aktiviteiten op beurzen, zoals de
Vrijetijdsbeurs in Leeuwarden en Skarster Treffen in Joure. tliteraard mag de studiedag
in het kader van de krukasherdenking niet onvermeld blijven.
Met dit decembernummer hopen we U weer een lezenswaardig molenboekje aan te kun-
nen bieden. Er is in het afgelopenjaar nagedacht over een ander uiterlijk van De [Jtskoat.
(iedeeltelijk is dat verwezenlijkt, maar de gedachte om het in A-4 formaat uit te geven
hcbben we toch maar bij ons neergelegd. Er kleefden gewoon te veel haken en ogcn aan,
z.odat we de taditie van het huidige formaat maar trouw blijven.
Àl geruime tijd waren we op zoek naar een redaktielid die de huidige samenstelling zou
kunncn versterken. we zijn verheugd u te kunnen melden dat de willem ljntrop uit
I)rzrchten zich heeft aangemeld. wij wensen hem op deze plaats een goede en nuttige
tijdhesteding toe en hopen dat onze lezers van zijn bijdragen zullen genieten.
Narncns de besturen van De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders alsmede namens
de rcdaktie wens ik U goede kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een voorspedig 1994
toe.

(ierben D. Wijnja 

-



In ïnemoriam
Molenvriend Johan Egbertus Brunsmann
Donderdag 18 november j.l ging een molenwiend van ons heen. Johan Egbertus
Brunsmann was een markante verschijning in onze Friese molenwereld. 'Waar maar
iets op molengebied te beleven was, en vaak ook niet, verscheen hij met zljn brom-
mer. Achterop in z'n tas vol bijzonderheden ontbrak nimmer een fototoestel. Atles
moest worden vastgelegd, tot in de kleinste details.
De molenhobby begon eigenlijk pas na zijn pensionering. Van de kinderen kreeg hij
een'klik-klukje'van enkele tientjes. Een exemplaar dat hij koesterde, ook [oen er
later een moderner exemplaar bij kwam. Zokon hij naast dia's gelijktijdig ook foto's
maken wat uiteindelijk resulteerde in een indrukwekkende hoeveelheid foto-albums
en dia-dozen. Om de verzameling voor later toegankelijk te maken worstelde hij zich
door de duizenden plaaties om ze onder te brengen in een index. flij heeft het nage-
slacht daarmee een onvoorstelbare hoeveelheid molendocumentatie nagelaten: een
collectie die z'n waarde ontleent aan het feit dat Brunsmann niet alleen oog heeft
gehad voor de schoonheid van de molen in het landschap, maar dat hij daarnaast als
Been ander de technische details in beeld heeft gebracht. Alle stadia van ontluistering
en renaissance legde hij met uiterste precisie vast. Duizenden kilometers werden er
op de brommer voor afgelegd. Een kostbare hobby clerhalve, zult u denken. Niets is
minder waar: sterke drank en sigaretten waren aan hem niet besteed en bovendien
had hij een adresje waar de prijzen dusdanig laag waren dat je hoofdschuddend tot cle
conclusie kwam dat je voor je eigen foto's keer op keer veel te veel betaalde.
De fotohobby werd door een niet onbelangriik toeval in een sffoomversnelling
gebracht dankzrj d* koren- en pelmolen "De ()nclcrnelning" te Witmarsum, alsmedè
dankzij de club molenwienden die van hieruit rnet crrthousiasme, gedrevenheid en
eendracht de hobby naar een hoger plan wist tc tillcn. Mrllenaar tr,r)urens Sierkstra
vertelde me in dit verband dat de naam van.l. BrunsrnaÍlrl op 31juli 1982 voor het
eerst in het molenjournaal voorkomt. Als dooclgcworrc oucl-dorpstimmerman, zoals
hU zichzelf altijd noemde, werd hij al gauw gcprez.en ()rn t.i.in technisc:h inzicht en
veelzijdig vakmanschap. Talrijk is het aantal klcirrc voorzicningcn in rle molen dat
door zrjn hand, geheel belangeloos, werd vervaarcligd. Sierkstra profiteert tot op de
dag van vandaag van bijvoorbeeld een pal op cle pal ztr«.lat rlie blijft staan en van een
lier voor de bediening van de remkleppen. Brunsrnanrl slcepte kettingen aan voor de
bediening van de zelfzwichting, roedekettingen, r'ingcn, lagers cr)z.. voor cle molens in
de omgeving van Harlingen tot Bolsward, maar ook claiu'lruilcn werd nirnmer f"ever-
qeef-s_ee_n beroep op hem gedaan. Wat een ander wcg,gooirlc korr hi.i gcbruliken. Hij
draaide kralen voor vangkettingen en handvatsels vo()r bcitcls e .rl. IIi.i vijlcle zagen en
maakte terloops nieuwe staven voor schiiÍlopen. ()ok hr:fu1,yxilrnrlc hli ztch in het
rondleiden van bezoekers in de Witmarsumer molcn cr) hct praktische rnolenwerk
schuwde h1j evenmin: "Hy wie noch sa fluch as wettcr cn r'0n as in kat yn'e hekkens
op" schreef Sierkstra mij onlangs. Brunsmann zijrt ccrstc hijth'agc voor De Utskoat
dateert van 1984" Met de regelmaat van de klok verschcrrr:rr z.ijrr stukjcs en foto's irr
ons molenblad. Kritiek ging hij niet uit de weg . 7,ij clic hcnr grul kcnnen weten dat
hij dit deed vanuit een positieve gedachte: gemaaktc lirrrtcn z.iin cr orn van te leren,
niet om ze t,e herhalen! Zljn laatste bijdrage, onclcr rlc inrrrirltlcls vaste kop 'Met
molenvriend Brunsmann op pad', drukten we af irr hct lairlslc .iuninummèr. Hij
berichtte over de excursie van het Gild Fryske Mounrlcrs alsrrrcrk: ()vcr herstelwerlc-
zaamheden aan molens in Grou, Surhuisterveen cn Worrtlscrrtl. In verband met

het bereiken van de 75 ste verj aardag liet hd de
lezers nog weten dat hij op de Nationale
Molendag, 8 mei j.1., g"en enkele molen had zien
draaien! "Op bevel van mijn vrouw moest ik die
dag thuis blijver", schreef hd zijn ftouwe lezers,
eraan toevoegend: "fn zo'n situatie kun je niets
anders doen dan dat bevel opvolgen""
In de afgelopen zomer openbaarde zich bij onze
molenvriend een ongeneeslijke ziekte. Hij voelde
ook dat hij niet meer beter kon worden. Meerdere
keren moest hij nÍur het ziekenhuis, mÍur thuis
voelde hij zich toch het beste in zljn uit 1631
datcrende woning aan de Harlinger Zoutsloot.
Zijn ziekbed was omringd door tal van technische
snufjes, molenfoto's, -schilderijen en foto-
albums. Bezoek kreeg hij volop, ook van molen-
vrienden. Dat deed hem bijzonder goed. Toen ik
op een avond samen met Johan Cnossen blj hem
op bezoek was, hebben we nog meegebrachte
dia's en foto's bekeken. Hij vertelde ons bij die
gelegenheid dat hij nog een stukje zou schrijven.
Dat kregen we 19 november onder ogen: het
bleek een opvallend onderdeel te zljn van de
rouwadvertentie. In dit afscheidswoord schreef
hij o.a.: "Toen ik in 1990 op 7z-jarige leeftijd
afscheid nam van al deze werkzaamheden (Info-team FNV en de belastingservice
van de bond - GDW) bleef de in 1983 begonnen grote molenhobby over. Tiekkend
op mijn brommer door Friesland zijn er heel wat molennieuwtjes gerapporteerd aan
de lezers van De Utskoat. Door het verloop van mijn ziekte kwam aan deze werk-
zaamheden abrupt een einde. Toch hoop ik dat alle lezers van De lJtskoat hiermee
een plezier heb gedaan" Verder wil ik nog de beste wensen laten toekomen aan de
diverse molenaars en medewerkers en ik wens hun veel kracht toe bij hun werkzaam-
heden voor het behoud van onze prachtige Friese molens".
Dit is Johan Egbertus Brunsmann ten voeten uit: altijd klaar staan voor de medemens.
Op deze plaats zijn wij verplicht onze oprechte dank uit te spreken aan het adres van
deze grote molenvriend. Als bhjk van rouw stonden de molens waarrnee hij zo'n
hechte band had opgebouwd, in de rouw, met het wiekenkruis gericht naar hei sterf-
huis. Een oude molenaarstraditie die voortleeft dankzij een nieuwe generatie rn0n-
ders. Wat ook vooftleeft is de herinnering aan Johan Brunsmann in de artikelenscrie
in I)e []t.skoat, z'Ír unieke molenclocurnentatie en de talrijke m«llensnuÍJes dic op
cliverse molens in Friesland, maar ook daarhuiten hun prarktische nut keer op kecr
bewijzen. Johan Brunsmann is niet meer in ons miclclen. llen vakrnan van clc «ruclc
sternpel is van ons heengegaan. We zullen hem erg missen.
Voor zlin vrouw en kinderen is het gemis echter vele malen groter. Wij werrscn hcrr
in hct bijzonder veel sterkt,e bij het dragen van dit verlies.
J«rhan l:lgbertus Brunsmann ruste in wede.

Namens het bestuur van het Gild Fryske Mounclers de lJt.sk«lat-redactie
en al z.'n molenvrienden.

(ierhen I). Wijnja

' Brun.smann tijdens fijn laatste
molenbezoek cutn Witmarsum
(foto : Maye Teernstra).
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NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Op 2 december j.1. hield de stichting De Fryske Mole haar algemene bestuursverga-
dering. Zoals gebruikeldk vond deze vergadering weer plaats in het provinciehuis
van Leeuwarden.

Een vast punt op deze vergadering is de vaststelling van de begroting yoor het vol-
gend jaar. Penningmeester G. ter Haar heeft hierin voor 1994 de onderhoudskosten
voor 44 molens geraamd uitkomende op een totaal bedrag van / 280.000,--.
Voor de molens De Non te Ferwerd (afgebrand) en Triolum te Lollum (omgewaaid)

werden evenals voor ï993 Been ramingen meer opgenomen. Van de resterende 42

molens kunnen er 6 worden aangemerkt als "niet-draaiende" molens en 36 als "draai-

ende molens". Vergeleken met vorig _iaar is dit een verbetering van t molen in het

voordeel van de draaiende molens.

In De Utskoat van maart hebben wij u gemeld, dat de stichting de Wijnsermolen zou

overnemen van het bestuur van het waterschap De Walden te l)amwoude. Deze
transactie heeft inmiddels zijn beslag gekregen en molenmaker T. Jellema uit
Birdaard heeft eind vorige maand opdracht gekregen om met de restauratie te begin-
nen.

Tevens is BOII'W '75 begonnen met de restauratie van molen De Vlijt te Koudum.
We hopen dat beide restauraties in de loop van volgend jaar gereed zullen zljn"

Op26 mei j.l. heeft het bestuureen gesprek gehad met de wethouder van de gemeen-

te Franekeradeel om te komen tot restauratie van de Achlumermolen te Achlum. De

stichting heeft voorgesteld om de restauratie in twee fasen uit te gaan voeren: n.l. de

le fase zodra de financiën hiervoor rond zijn en de 2e fase nadat de molen op de

meerjarenraming van de gemeente is geplaatst. Inmiddels is ons verzoek op 17

november j.l. in de raads-cie VROM behandeld. Op dit momenL (24 november) is
nog niet bekend of de gemeente haar medewerking wil verlenen.

Hiernaast plaatsen wij alvast een foto van deze molen van de heer A. Bakker,
gemaakt voordat in L954 de electrische motor in de molen werd aangebracht en de

kap met wiekenkruis en staartwerk werden verwijderd.
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Over de hobbybeurs in de Frieslandhal heft u elders in De Utskoat een verslag aan. In
deze rubriek wil het bestuur graag dank uitspreken aan het organisatiecomité en àe ande-
re leden die door hun aanwezigheid er aan hebben bijgedragen dat de vierde versie van
de stand van het Gild Fryske Mounders een z@Í levendig uiterlijk had. Zoals besloten in
de ledenvergadering zal na vijfjaar worden bezien of, enzn ja hoe, we verder gaan met
dit project. De voorlopige tussenstand is een zevental nieuwe leerlingen!

Het is opvallend dat drukkers graag alles recht willen zetten: zE hebben altijd de neiging
het logo van onze vereniging te draaien en het gevlucht rechtop te plaatsen. Als dat er
maar geen teken van is dat het Gild Fryske Mounders buiten werking is!
De werkelijkheid is weugdevoller. De vereniging mag zich gelukkig prijzen met een aan-
tal productieve leden. Elles Feenstra en Jan van Riet hebben de oude tekst van het
Huishoudelijk Reglement en de aanvullingen opgezocht en afgestoft. Het bestuur dankt
hen hartelijk voor de verrichte arbeid.
Het bestuur beveelt u van harte aan de gebruiksaanwijzing van het Gild Fryske Mounders
te lezen. Op het terrein van allerlei regelingen kan dat teleurstellingen voorkomen. De
ledenvergadering bewees meteen dat het onmogelijk is een definitieve en perfect water-
dichte tekst te maken.
Het,aanhangsel met de bekwaamheidseisen van een vrijwillig molenaar biedt de gelegen-
heid nog eens na te lopen of u (nog) weet wat u hebt geweten of misschien hadmoèten
weten.....

Het verslag van de voorjaarsvergadering dat U kreeg toegezonden is goedgekeurd op de
najaarsvergadering van l2-ll-93 j.l. Toegevoegd werd de opmerking dat 53 leden en
donateurs de presentielijst hebben getekend.

Adreswijzigingen
G 2ll L Dhr. S. Brattinga, Het Ooidje 8, 8701 WD Bolswardq 2D G Dhr. J. G. Nijpjes, De Tolve 13, 9044 NP Beetgum
G lM G Dhr. M. Sierksma, Spoorstraat 3,9101 JB Dokkum
BG 309 Dhr. G. Mast, Noardkomp 28,9051MS Stiens
D 448 Dhr. H. W. Dijkstra, Grachtstraat 9, 9951 BR Winsum
G 156 M Dhr. A. J. v.d. Tweel, Rode Klaver 25, 8607 EH Sneek
G 158 G Dhr. G. J. Veenstra, Eveísmaad 32,8431 TC Oosterwolde

Nieuwe donateur
D 456 Mevr. R. Hoekstra-Kuperus, Fearnsterdijk 10,9264 TN Eernewoude

Nieuwe leerlingen
G 253 L Dhr. C. A. J. M. Bal, Ljouwerterdijk 9,9034 VA Marssunr
G 254 L Dhr. Y. van der Woude, R. van Nautaweg 78, 9061 AJ Giekerk
G 255 L Dhr. B. Ploeger, Elisabethstraats0,8913 CR Leeuwarden
G 257 L Dhr. H. van der Veen, Trijehoeksdijk 1 1, 9051 LA .Sriens
G 258 L Mew. J. van der Woude, R. van Nautaweg 78, 9061 AJ Giekerk
G 259 L Dhr. S. van der Meer, G. Sondermanstnar 27, 92O3 PT Drachten

Nieuwlid
G 256 G Dhr. G. Pouw, ZwaÍÍe$teglï, l4l2 GE Naarden

Versl ag vrij etij dsbeurs L993
De hobbybeurs-commissie bestond dit jaar uit 3 personen, nl. Piet Bootsma, Nico
Boersma en Betty Gremmé. Onze deelname vond voor het vierde jaar plaats. En toen het
brainstomren in september begon, begonnen wij ons in de eerste plaats af te vragen: hoe
hijgen we de stand vol en welk item wordt het dit jaar. Maar diegenen die ons bezocht
hebben, hebben zich dit waarschijnlijk niet afgewaagd. Want het is gelutÍ! De stand
stond vol. Uitgangspunt was zeilvoering bij iedere weersomstandigheid. Helaas, door
allerlei perikelen rond de beurs, door de direktie van de Frieslandhal en medewerkers
werd allereerst de beurs afgeblazen. Een dag later ging het wel weer door, maar de platte-
grond kregen we op het allerlaatste ogenblik. Wij stonden dus ergens middenin, in plaats
van tegen een muur. Want wij hadden in ons hoofd, de roeden vast te binden en op deze
wijze de praktijk uit te oefenen. De stand hadden wij zo ingerich! dat de bezoekers in de
stand traden en wij er tussen door liepen om hen eventueel te woord te staan. De eerste 3
dagen waren niet druk. Wij hadden geïnteresseerd publiek. Publiek, dat ons als vereni-
ging herkende, kennis met ons maakte en vele molenpraatjes over pake of heit die een
molen hadden. Enig om naar te luisteren. Door de indeling: een meelhoek, gereedschap-
pen, houthoek, folders en boeken enz. kegen de bezoekers een goede indruk. Op de ach-
tergrond, liggend de roeden, en op de voorgrond een houten as. Toch wordt er heel veel
om bouwplaten gewaagd.

De organisatie liep perfekt. Dankzij vele molenwienden was het materiaal woensdag
reeds aanwezig en kon er in alle rust opgebouwd worden. Nadat op donderdagavond de
beurs voor de deelnemers feestelijk werd geopend, konden we tot dè zondagavónd terug-
ziel op een succesvolle beurs. De week na de beurs zijn er 6 nieuwe vrijwilligJeerling-
molenaars bijgekomen. Tevens een nieuwe donateur. Ondanks dat de medewerkers uit de
gehele provincie en daarbuiten komen, hebben we echt dat "wij gevoel". Wij staan voor
de Gild Fryske Mounders. Maar ook hadden wij goede kontakten met de stands om ons
heen en enkele andere deelnemers van de beurs. Maar vemroeiend is het wel. De uren
gaan wel in je benen zitten. De wouwelijke deelnemers huren dus volgend jaar een mas-
seur en de heren nemen dan af en toe een voetenbad. Maar naast deze bijkomstigheden
blijft natuurlijk ons uitgangspunt overeind: "naambekendheid" en natuurlijk nieuwe
leden/donateurs. De toeloop op de laatste dag was gigantisch. Maar 's avonds na de slui-
ting hebben we met vereende krachten de stand leeg gekregen en het materiaal naar alle
uithoeken van Friesland weer teruggebracht.

Bedankt: Molenaars van Birdaard, Stiens, Witmarsum, Paesens en V/oudsend voor
het beschikbare gestelde rnateriaal.

Molenmaker lliemstra: Bedankt voor de bonkelaar en het brengen ervan.

Medewerkers stsnd: Elles, Piet, Nico, Jaap, Jan C., Jan van R., Jan G., Cor, Johannes, René,

Kl4es, Wouter en Bas.

Pophe Timmermarrc: Bedankt voor het maken van foto's en verdere assistentie in de stand.

Yerroer: Elles, Eelcq Piet, Nico, Jan G., Johannes en Jan van R. en in het bijzon-
der vader en zoon Van Dellen met de wachtwagen.

Jos, Armeke en Marloes:bedanlc voor de onweerstaanbare pizza.

Bedankt, alle molenwienden die ons kwamen bezoeken en de morele steun van mijn maatje in Villa
Franka, Italië, Gerard.

Zonderjullie was het niet geluk. Tot het volgend jaar.

Betty Gremmé-
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Woudsend dit nai aar
molencentrum van Fiiesland

11

Tal van molenaktiviteiten dcden Woudsend dit najaar in het centrum van de belangstel-
ling staan. Het begon al op de Open Monumentendag toen korerunol weer in
gebruikwerd gesteld. Ruim een maand later, op 16 oktober, vond in dc bijgebouwen van
houtxaagmolen "De Jager" de fficiële presentatie plaaÍs van het (les)boekje "Fryske
Moletaal" - benaningen bij dc friese poldermolen". Vemolgens vond d.e restauratie
plaats van de historische Taagmolen. Die Hus werd mooi op tijd geHaard want in hct
weekend van 2712,8 november stond. in het schilderachtige toeristendorp Woudsend 4N
jaar houtzagen met wind in Nederland centraal, een goed georganiseerde studiebijeen-
komst getiteld "Een Besond.er Crech,verk".
Hieronder gaan we er uitgebreider op in.

Korenmolen " tt Lam" weer een juweeltje
De stadsomroeper Harmen de Vries uit IJlst was op de Open monumentendag al vroeg op
pad gegaan om in Woudsend de officiële ingebruikneming van de gerestaureerde koren-

molen met luiden stem aan te kondigen. Genodigden en andere belangstellenden stelden

zich rond de klok van tien uur in het straatje bij de molen op. Diverse sprekers lieten
horen hoe blij ze waren met het verkregen resultaat, burgemeester M. F. Koopmans licht-
te deskundig de vang onder het toeziend oog van de beide vrijwilligers Siemen Jager en

Cees Nootenboom en de Snitser Skotsploeg zorgde tenslotte voor een muzikale en folk-
loristische omlij sting.
Het herstel van de monumentale wiekendrager was in handen van de molenmakers van

de firma Hiemstra. Er werd een bijna nieuwe kap gemaakt waarbij de kenmerkende con-
structie van de lange spruit onder de voeghouten zeer terecht werd gehandhaafd. Het
onder- en boventafelemen! de overring en de neuten werden vernieuwd, het achtkant
werd recht gezet, de legeringsbalken werden aangelast en er kwam een nieuw koppel ste-

nen. Houtzaagmolen "De Rat" van IJlst leverde ook een bijdrage: hier werden twee spil-
len gezaagd, één voor de pletterij waarvoor een nieuwe overbrenging werd gemaakt en

één voor de pellerij. De totale kosten bedroegen f 288.300,-- en daarvan moest de

gemeente als eigenaar f 86.490,-- op het kleed leggen.

Burgemeester Koopmans sprak in dit verband dan ook van een niet geringe aanwinst, een

verrijking voor Woudsend. Uiteraard prees hij ook het goedc werk van de molenmakers
Postlumus, Rodenhuis en stageloper Terpstra. De heren Ileydra en Van Reeuwijk van de

Monumentenzorg werd ook dank gezegd voor hun medewerking en natuurlijk was er de

terechte pluim op de hoed van de beide wijwillige molenaars die heel wat uurtjes van

hun vrije zaterdagen beschikbaar stelden voor het goede doel.

Jan Coppens overhandigde als voorzitter van het Gild een molenaartje. Namens zaagmo-

len De Jager sprak hij ook en dat resulteerde in de overhandiging van een houten hamer,

nuttig om t.z.t. de kammen aan te slaan "omdat alles kraakvrij moct kunnen blijven draai-

en".

' Genodigden en belangstellendcn hcbben
korenmolen verzameld. Nu de molen weer
straatje haar charme hervonden.

zich cutn de voet
in volle glorie is,

van de gerestaureerde
heefi het schildcrachtige

o Cees Nootenboom (um de meelbak. Let
op de gewichtjes voor de schudgoot.

' Jan Coppens spreekt het volk toe.
De moleníutrs horen toe hoe hun lof
wordt toegezwaaid.
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nieuws gezien de molenklok en het weerstation dat zij kregen overhandigd.
Na deze plichtplegingen werd de vang gelicht waarna de wieken zich gestaag rond draai-

den en het gaande werk eveneens meedeed in de cadans van draaien en aandrijven. Het
koppel zestiender stenen, natuurstenen met een zwaaischerpsel van zo'n 90 kerven, kon
later zelfs gebokken worden zodat een geurende stroom molenmeel in de zak gleed.

Meel van Kanzler tarwe, een produkt van Groninger boeren dat ook op de Schiedamse

molen "De Vrijheid" wordt vermalen, de molen waarop Cees Nootenboom door de week

als beroepsmolenaar werkzaam is.

De twee wijwillige molenaars hebben nog volop plannen. Zn moet de pletter nog geïn-

stalleerd worden en ooit hopen ze ook het pellen weer in ere te herstellen.

Gefeliciteerd met het behaalde resultaat en succes met de toekomstplannen!

"Fryske moletaal" een taalkristalletje
Hoewel de l6e oktober zeker niet in de weerboeken zal worden bijgeschreven als een

sfeervolle herfstdag, hebben de molenvrienden wel degelijk reden om deze dag in de

annalen bij te schrijven als een gedenkwaardige. In de voomralige knechtswoninkjes van

houtzaagmolen "De Jager" werd namelijk het eerste deel in de reeks "Fryske moletaal"

gepresenteerd.

Samenstellers, geënquëteerden en enkele genodigden waren bijeen gekomen om dit heu-
gelijke feit op gepaste wijze te vieren.
Gild-voorzitter Jan Coppens sprak in dit veóand van een verzameling taaleigen, een taal-

monumen{e: "Taal heeft iets bezitterigs ook. Het onderscheidt je ook als vakman.

Molenliefhebber/molenaar geeft status. Eerlijk, de taal uit dit boekje geeft status aan de

bezitter, de gebruiker, de verzamelaar. Wie heeft wel eens niet geworsteld met het juiste

woord. Zoeken naar de goede beeldbeschrijving, in kwaadheid, in diepe gevoelens maar

ook in praktische situaties, daar boven links, achter om de hoek naast die hoe heet het,

die kromme dingen".
"Moletaal heeft zeer veel inventieve taalgevoelige snaren geraakt en zo een eigen taal

docn ontstaan met wortels in een rijke taal als het Fries", aldus de heer Coppens. Hij
vond verder dat het boekje een zzeeÍ belangrijke aanz.et geeft tot:
. het wekken van nieuwsgierigheid,
. Yerzamelwoede en bezitsdrang
. statusverhoging

Bovenal heeft het een aanzet gegeven tot
die iedere taal heeft, ook de molentaal.

. praktische toepassing (lesgeven)
t historisch besef

het ontwikkelen en uitbouwen van cle rijkdom

Jan Coppens sloot zijn toespraak met een woord van dank aan het adres van de initiatief-
nemer Jan Hofstra en de samenstellers Sjerp de Jong en Gerben D. Wijnja: "De liefde

voor de taal, die zij verenigd hebben met hun liefde voor de molen hebben zij omgezet in
een toegankelijk boekwerk. Tige tank!"
Jan Hofstra kreeg daarop uit handen van de voorzitter het eerste exemplaar uitgereikt
waarna ook de andere samenstellers alsmede G. Frankena die in de beginfase voor het

bestuur bij het project betrokken was, een boekje aageboden l«egen. Een exemplaar was

er ook voor mevïouw Ria Overman-Dorrestijn van de Gelderse Molen. Het bestuur van

die stichting en de heer J. C. Wiessner, auteur van het lesboek "De windmolen en zijn

t2

' Jan Coppens in aandachtig gesprek meÍ mensen van de Gelderse Molen

De heer Boschma sprak ook 'met twee petten op': allereerst als voorzitter van De Fryske

Mole en vervolgens als afgevaardigde van De Hollandsche Molen. Boschma was bijzon-
der ingenomen met de ijver waarmee men ter plaatse het molenbehoud nastreeft. De

Friese molenstichting is op het moment van schrijven 44 wiekendragers rijk. Het onder-

houd van dat miljoenenbezit is een reusachtige klus! Geen wonder dat men blij is met

particuliere en gemeentelijke initiatieven om zelf zorg te dragen voor de instandhouding

van het cultuur-historische erfgoed, de molen.
De oud-burgemeester van Leeuwarderadeel kwam evenwel niet met lege handen, want

de jongens op de molen zijn voortaan goed bij de tijd en voorzien van actueel weer-

. Drie van de geënquëteerden: Nauta, Castelein en Riemersma.
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onderdelen", stelden namelijk tekeningen beschikbaar zodat het boe§e prima aansluit bij
de bestaande lessenserie die in de theorielessen op de molens volop gebruikt wordt.
De aanwezige vakmolenaars die hadden meegewerkt aan de enquètering kregen eveneens

een boekje en als vakbroeders bij elkaar "tilde it al gau op fan de Fryske moletaal".
Termen als 'houkjen', 'foar de houten', '{ouwer einen rit' vlogen ons om de oren. Ook
hoorden we nog een mooi verhaal uit de oude doos dat we elders in dit nummer opne-
men.
"Fryske moletaal" verscheen in een oplage van slechts 200 exemplaren, in Utskoat-for-
maat, met een omvang van l2O bladzijden. Er Àjn L7 foto's en 13 tekeningen alsmede

een handige uitflapper waarop twee doorsneden opgenomen. De taalstudie bevat een

korte aanwijzing voor het gebruik, een lijst met bronnen en een register op de woorden.
De kosten voor dit 'taalkristalletje' bedragen Í 25,-.Het kan worden besteld bij S. de
Jong te Veenwouden (tel. 05110-74258) alsmede bij Jan Coppens @roek bij Joure), Ellis
Feenstra (lreuwarden) en Gerben Wijnja (Tjerkwerd).

"De Jager" grondig onder handen genomen
Op 27 september, nog maar net na het feest op " 't Lam" werd op buurmolen "De Jager"

met een J 30.000,-- kostende klus begonnen. De beide roeden werden gesEeken. Ze wer-
den daama opnieuw opgehekt waarbij op de binnenroede fokken werden aangebracht.

Ook werd de pensteen vemieuwd, evenals de balie. Mooi op tijd voor het zaagmolensym-
posium was de klus geklaard door molenmaker De Jong uit Workum. Het maken van de

fokken werd grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Het geld voor deze restauratie werd
bijeengebracht door de eigenaar Stichting Zon en Vrijheid Vakantiecentra in Amsterdam,
door nationale fondsen, particulieren en ondernemers uit Woudsend.

o In dc zangloods wordt gewerkt aan de fokken.

"Een B esonder Creckwerck"
Op het moment dat we het werk aan het kerstnummer van deze Utskoat aan het afronden
zijn, staat het interessante houtzaagsymposium voor de deur. Tijdens de najaarsvergade-

ring noemde voorzitter Jan Coppens deze studiebijeenkomst als het ware 'een uit de hand

gelopen toestand' die volgens zíjnzeggen toch nog wel aardig in de hand was te houden.

Vaak wordt de tweede helft van de 19e eeuw als industriële revolutie aangemerkt, maar
in feite begon die in 1600 door de brede toepassing van windmolens die in Nederland
zorgde voor een gigantisch economische bloei. Coppens zei dat de gedachte terrein wint
dat die visie op het begrip industriële revolutie uniek, nieuw en revolutionair is. De
keruris daarover is zo verbrokkeld en dat is eigenlijk beschamend. Daarom is het mede zo

goed dat door middel van een studiebijeenkomst de zaken uit die tdd voor het voetlicht
worden gehaald, zoals de uitvinding van de krukas die 400 jaar geleden door Cornelis
Comelisz van Uitgeest voor een ware omwenteling zorgde.

De volgende onderdelen worden op de 27e november naar voren gehaald:

- de geschiedenis van het octrooi
- hetmakenvankrukassen
- van Comelis Cornelisz. tot zagende Platrok in Uitgeest
- zaagtechniek met wind
- verspreiding van houtzaagmolens

- houthandelenvlotterij
- de vierslagkrukas van Paltokmolen "De Eenhoorn" te Haarlem

. Veel hout yoor onze zaagmolens kwatn uit Scandinavië. Aruicht van Simon P. lellema
mn de bemanning van De Rat, IJlst.

15
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De zaterdag zal worden afgesloten met het houtzaaggedeelte uit de monumentale molen-
film "stoere Werkers", waarna op zondag diverse excursie naar zaagmolens. een histori-
sche houtzaagkantoor in het Scheepvaartmuseum te Sneek en een uit 1900 daterende, nog
werkende inventaris van houtzagerij "De Vries" te Lippenhuizen op het programma
staan.

Het belooft al met al een boeiend gebeuren te worden waarop tal van (houtzaag)molen-
vrienden zullen afkomen. Het Gild is er zeer terecht erg hots op dat men als gastgever
gaat fungeren.
In een komend nummer doe we hierover verslag.

Gerben D. Wrjnja 
-

Een belevenis met spinnekopmolenr,t Op" bij Oppenhuizen
Zet een aantal oude vakrnolenaars bij elkaar en binnen 'n time' Àjn zn in druk gesprek

gewikkeld over molens en alles wat daarmee samenhangt. Dat was het geval op de dag

waarop het boek "Fryske molentaal" officieël werd uitgegeven.
Van de heer Nauta hoorden we toen het volgende.
Het was oorlog en hij maalde toen met de spinnekop " 't Op".

t Spinnekopmolen " t ' Op" omstreeks 1975.
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"De mole mealde foar de houten, doe gongen der §ouwer einen Ét. Op 't lèst koenen der
tolve einen Ít. Der stie in heale stoarm, man. It wetterskip hie der yn dy tiid foar soarge
dat der in man by kaam te meallen. Dat wie Rimmert Hettinga, in leaftrawwer. Mar de
mole koe wol wat ha. Wy sieten yn'e hOs doe't der ynienen wat krcake. Wy tochten: der
koe wol ris hout stellen wurde. Yn'e oarloch wie dat óversguod. Wy nei b0ten ta. Doe
stie de mole stil. Wy hienen de askop der öfmeald. By de gatten wie er ferrotte. By jon-
ker Van Eysinga yn Sint Nyk ha wy doe in pracht fan in ikebeam krigen. Dy moast lyk-
wols klandestyn seage wurde. Dat barde by de firma Ter Horst yn Snits. Dy koe noch
seagie om't dy op deselde elektyske kabel siet as it kantoar fan de S.D. op 'e
Ljouwerterdyk yn Snits. Fansels wie de beam net bewettere. Yn begjin maart is er der
ynbrocht met in sting fan in oannimmer dy't by ris yn'e feart lei mei in arke. Wy moasten

louwer kear toaie. Ien toai koe op it hiem stean, tije oaren moasten mei in flonder om't
der sa'n wetter stie. De mole hat doe noch oant '47 ta dradd mei dy as. Der kaam doe
oan'e Wàldfeart in elektryske gemaal.

Doe't de mole yn '82 6fbrutsen waard om oerpleatst te wurden, doe bruts de as op itselde
plak wer öf. Ien fan'e mannen fan boubedriuw Van Zuiden Ét Tsjerkwert soe de mole
draaie. De binnenroede foel doe rakelings by him làns".
Tot zover de herinnering van de heer Nauta. Als molenlieftrebber heeft hij de molens
alles behalve de rug toegekeerd. Regelmatig is hij te vinden in de zaagschuur van molen
"De Rat" in Ulst, waar hij geniet van de werktuigen die nog origineel door windkracht
worden aangedreven.

GD'W-

Reaktie op een dompende
1

DOVENAS
(D

Gaarne wil ik reageren op de oproep op pag. 13 in "De Utskoat" nr. 71 over het dompen
van de bovenas. Aangezien er totaal geen gegevens bij vermeld staan, kleven er veel vra-
gen aan deze oproep. Ook moet er naar de oorzaak gezocht worden.

l. Wat voor molen is het?

2. Is er een ingekorte 2e handse bovenas met nieuw afgedraaide pen met te zware
askop (o.a. op "De Meeuw" te Garnwerd. Heeft een askop voor een vlucht van 27
meter met roeden van 19 meter!)?

3. Ingekorte 2e handse roeden die zwíur van dikte zijn in de askop (molen "De Haan"
te Brouwershav en - Zld. met wiggen van It lrcm dik in askop)?

4. Fokwieken aanweàg? Zíjn de fokkeborden bij één der afgelopen zware stormen
zodanig ontzet t.o.v. de zeeg in het hekwerk zodat het gevlucht onrustig loopt?

5. Gelaste stalen holle pijp-as?
ó. Is er sprake van een turbulente windtoevoer door een slechte biotoop?



Bovenwiel naar achteren brengen is geen

oplossing. Veel te duur. De koningsspil moet in
het hart van de molen blijven. Let op de stand

van de kammen (fig. A.). Eventueel aanwezig
spoorwiel mag niet scheef komen te liggen
anders krijg je raaklopen in de schijflopen.
Bovendien moet ook de vang mee naa.r achte-

ren wat geen eenvoudige klus is (inkepingen in
voeghouten e.d.). Bovenwiel naar achteren is

meestal een te geringe gewichtsverplaatsing.
Ketting om de as is niet mooi (verfmolen "De
Kat" aan Zaanse Schans), ranurrelgeluiden en
gevaar voor losraken met alle gevolgen van-
dien..

EONKB-AA§<
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7. Zwaar werkende werktuigen in de molen, waardoor bovenwielkammen zich uit de
bonkelaarskamnen willen "neigen"? Komt vooral op pelmolens voor.

8. Versleten kammen in deze beide wielen met het als in punt 7 vermelde gevolg?
9. Te lichte as bij te groot gevlucht. Denk maar eens aan die slanke ronde stenen

bovenknriers met grote vluchten in het zuiden des lands. "De Reus" te Gennep (L.)
heeft een om de as gegoten blok beton vóór de pen. Zo ook in "De Zwaan" te
Holland-Michigan (U.S.A.) met zijn NSBM-as uit een Brabantse molen afkomstig.
In 1982 heb ik deze molen gedraaid.

10. Hoe is het aërodynamische gedrag van het gevlucht voorlangs het molenlijf?
ll. Is de bovenas te horizontaal?

Wat te doen?
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Zo'n op een zeilklamp (maar dan zwaarder van uitvoering) lijkend ding moet even breed
zijn als van de,springbeugel tot de achterwand van de pen zelf. De smeeropening F. niet
meer dan I à I /z mm., het vet moet mooi meedraaien tot in de pensteen toe.
Voor toekomstige slijtage in de pensteen zijn er daartoe wat metalen plaatjes onder deze
klamp. Bij slijtage gaat hij door het verwijderen van deze plaatjes geleidelijk "mee naar
beneden zakken". De anti-domp klamp wel zeer stevig vastbouten in de penbalk!

Het lijkt me niet een dure oplossing. Met een grote lintzaag is zo'n klamp vrij eenvoudig
zelf te vervaardigen. Daama wat boorwerk. Ook in de penbalk. Het hout moet sterk en
taaízijn, mag niet afbreken bij een zware domp, de mijne is ongeveer 8 cm. dik boven de
pen. Wel moet de springbeugel blijven zitten. De "kop" van de klamp rond afgewerkt.

Hopelijk heb ik de betreffende vrijwillige molenaar geholpen; ik kan er geen eenvoudiger
oplossing voor vinden.

Martin Erik van Doornik, vrijwillig molenaar op "De Jonge Hendrik" in Den Andel en
"De klie" te Eenrum. De laatste molen is niet meer draaivaardig door een gebrokcn
kaP.

Dompende bovenassen (II)
AIs molenaar op poldermolen " 't Zwaantje" en de korenmolen te Sloten was het dompen
van de bovenas geen onbekend verschijnsel voor mij.
Bij poldermolen " 't Zwaantje", welke een nieuwe kap en gevlucht kreeg in'86-'87,
draaide de bovenas meer in de springbeugel dan in de pensteen, welke trouwens versleten
was. Dit verschijnsel was te wijten aan een te kleine ashelling (de kap is wat te kort
gebouwd), en opgelaste roeden.
Bij de restauratie van een paarjaar terug welke onder leiding van Jan Hofsha werd uitge-
voerd, werd de bovenas van voren omhoog gebracht zodat de ashelling iets groter werd.
Hierdoor krijgt men een stabielere ligging van de bovenas.
Het draaien in de springbeugel was hiermee verleden tijd, maar bij vlagerig weer dompte
de as af en toe nog. Door * 50 kg ketting om het peneind te wikkelen was dit euvel ook
verholpen. Nu nog het verhaal van de korenmolen te Sloten. Deze molen had nogal last
van een dompende as bil het vangen. Maar er zou een nieuwe kap en een geheel nieuw
gevlucht op de molen komen. De nieuwe kap zou 7 cm meer naar voren worden uitge-
bouwd; hierdoor komt het bovenwiel 7 cm meer naar achteren op de bovenas te zitten.
Tevens zou de ashelling weer op l2 " worden gebracht, deze was door verzakking t 10,6
". Bovendien zouden de heklatten van bankirai worden vervaardigd. Dit betekent een
zwaarder gevlucht. Doordat het bovenwiel 7 cm meer naar achteren is gekomen, kon het
hekwerk * 50 kg zwaarder worden uitgevoerd, in theorie.
Maar de praktijk was anders: de molen had met vlagerig weer last van een domperige as.

Een simpele, goedkope oplossing was een ketting om de bovenas, aan het peneinde te
wikkelen. Na + 60 kg ketting gekocht te hebben bij een oud ijzerhandelaar werd deze om
hetpeneinde gewonden. Hiermee was ook op deze molen het euvel van een dompende as

verholpen.

Remedie:
In nijn molen "De Jonge Hendrik" te Den Andel zit een soort hardhouten, wat ik mag
noemen, "anti-domp klarnp" op de penbalk zoals fig. B weergeeft. Er is met deze molen
zeer veel gepeld, de rest kan je begrijpen. En dan het wieksysteem van Den Andel met
veel vermogen!

FTGUIIR B

Betekenis van de letters:
A. pen yan de as
B. pensteen
C. penbalk
D. vulplaten
E. draairichting van de as
F. srneeropening

FIGIIUR A
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Volgens ondergetekende is het euvel van een dompende as alleen maar te verhelpen door
te zorgen dat de as dejuiste hellingshoek van 12 o heef! zodat deze een stabiele ligging
heeft. Het veÍzwaren van het peneinde, het 7 cm naar achteren halen van het bovenwiel
in Sloten, heeft hetzelfde effect als het peneinde verzwaxen met 12 kg extra gewicht.
Bij een bee§e schappelijke ijzerhandelaar is de prijs van ketting rond de gulden per kilo.

Johannes Kooistra 
-

P.S. De korenmolen te Biggel«rl« (Z.d) heefr ook ketting om dc bovenas, de kleine
molen van Broeksterwoude lueft een groot betonblok om het peneindc.
"De Pankoekstennolen" heeft ook een met stukken staal verzwaard peneinde.
De laatste twee waren vroeger zelfot,ichters.

Molen De Hoop te Suameer
"De laatste industriemolen in Tytsjerkteradiel"
Met dit opschrift verscheen op 9 november j.l. een 50 pagina's tellend boekwerkje van

stichting "De Hoop" Burgum ter gelegenheid van de heropening van molen De Hoop te
Suameer.

Het was bijna op de kop af één jaar geleden dat de molenmakers van bouw- en aanne-

mersbedrijf Tacoma-Kolthof te samen met de wijwillige molenaars begonnen waÍen met
het verwijderen van de staaÍ en het kaal zetten van de roeden en waaÍna de kap van de

molen werd getild.
Znals zo vaak het geval bleek ook bij deze restauratie meer aan de hand te zijn dan waar
men op had gerekend. De oude stelling moest worden vervangen, de overring bleek los te
zitten en ook de windpeluw was aan vervanging toe. Tevens bleek dat de beide tafel-
ementen grondig moesten worden aangepakt. Kortom bijna een complete restauratie. Het
moge duidelijk zijn dat hierbij de hulp van de vrijwillige molenaars hard nodig was om
binnen het financiële plaatje te blijven.
Op 9juni van ditjaar kon de kap weer worden aangebracht en kon de stukadoor aan de

binnenmuren beginnen. Nadat ook de schilder zijn laatste werkzaamheden had voltooid
was de molen gereed.
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Op 9 november was het dan zover. Een grote groep genodigden had zich om 15.00 uur in
dorpshuis De Kamp te Suameer verzameld. Hier werd het woord gevoerd door diverse
sprekers. Onder andere de voorzitter van de St. De Fryske Mole, de heer H. Boschma,
feliciteerde het stichtingsbestuur met het behaalde resultaat en hoopte ieder het volgend
jaar terug te zien als een andere molen binnen de gemeentegrenzen n.l. De Wijnsermolen
gerestaureerd zal àjn. Hiema begaven de genodigden zich naar de molen voor het lichten
van de vang, terwijl de plaatselijke Harmonie er lustig op los blaasde.

Onder het genot van een hapje en drankje kon vervolgens de molen worden bekeken.

De vrijwillige molenaars zijn van plan om tenminste elke zaterdagmorgen met de molen
te gaan draaien, waarbij de molen geopend zalzijn om te worden bekeken. Ook willen zij
op de eerste zolder een kleine expositie inrichten.
Vanaf deze plaats wensen wij hen veel wind uit de goede hoek.

Certifi caten uitgereikt
Op de najaarsvergadering van het G.F.M. reikte de heer André Cramer namens De
Fryske Mole de nieuwe certificalen uit.
Van categorie L naar G:
G 233 G Dhr. H. Havenaar, Weidemaad 60,8431TK Oosterwolde
G 232 G Dbr. W. J. Heick, Bij de lrijeweiL6,84l2 SG Hoornsterzwaag
G 230 G Mevr. G. den Os, Job Holkemawijk 11, 8411 WK Jubbega
Yan categorie G naar M:
G 191 M Dhr. M. Hibma, De Tsjerne 1,9051 HV Stiens
G 196 M DhÍ. W. Kolijn, Uniawei 43-A,9051 BC Stiens
Tot molenaar benoemd:
G 245 M DhÍ. K. de Groot, Ringweg 90,9073 HJ Mamrm

Aanvulling as-dompen
Dat het dompen van de bovenas niet zonder gevaar is blijkt uit een berichtje dat we
ontvingen over de niet meer bestaande korenmolen van Erp in Noord-Brabant. Op 3

december 1949 dompte hier de as, hij sloeg door de springbeugel en het gevlucht

kwam vervolgens naar beneden. Hieruit blijkt maar weer al te goed hoe gevaarlijk
het kan zljn om met een dompende as door te malen!
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Waar stond de molen van
Fokke Flapper?

Een gemakkelijk gestelde waag, echter gezien het aantal molens dat door de tijden heen

in Friesland stond (ruim 3500) niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Kijkend naar dit
aantal van 3500 molens komen al snel vragen op: Wat waren dit voor molens en waar

stonden ze dan wel? Het raadplegen van oude kaarten geeft veelal antwoord op de laatste

waag. De eerste stelt ons voor grotere problemen. Nu vermeldt het Provinciale

Molenboek de nodige gegevens over de huidige situatie, historische zaken echter, zeker

van de reeds verdwenen molens, zal men maar moeilijk vinden. Toch is veel interessante

informatie beschikbaar, alleen waar deze te vinden.
Het'Gild' speelde al geruime tijd met de gedachte te komen tot een zo breed mogelijke
molendocumentatie van de nog aanwezige en bovenal van de reeds verdwenen molens.

Voorwaarde hierbij was dat deze documentatie openbaar en gemal:kelijk toegankelijk

moest zijn. Ook achtte men het wenselijk dat algemene molenlitératuur ter beschikking

kwam ten behoeve van de in opleiding zijnde vrijwillige molenaars. Dit laatste zou neer-

komen op het stichten van een eigen bibliotheek.
In een gesprek tussen Jan Coppens en Wouter Kolyn, namens het 'Gild', Popke

Timmermans en ondergetekende werd duidelijk dat het opzetten van een bibliotheek
financieël en beheerstechnisch op grote bezwaren stuitle. Gelukkig is er in Friesland een

goed alternatief voorhanden n.l. de Frovinciale Bibliotheek te Leeuwarden. Deze heeft

een groot aantal boeken op molengebied en historische atlassen in de kollektie. Die kun-
nen daar worden geraadpleegd en eventueel (gratis) worden geleend.

Het uit het niets vergaren en beheren van een eigen molendocumentatie van het 'Gild'
vraagt een grote inspanning, terwijl op verscheidene plaatsen in de provincie aanzienlijke
hoeveelheden Begevens aanwezig zijn. Indien het mogelijk zou zijn deze beter toeganke-

lijk.te maken dan biedt dit een alternatief voor een eigen 'Gild'-archief. Nu blijft het zoe-

ken naar gegevens van een bepaalde molen een tijdrovende bezigheid. Om deze reden is
door mij een systeem opgezet, waarin alle gegevens van alle ooit in Friesland aanwezige

molens kunnen worden ondergebrachl zodanig dat snel gezocht en verwezen kan worden

naar mogelijke bronnen. In dit systeem worden alle molens afzonderlijk opgenomen op

standplaats. Tot nu toe zijn ruim 3300 molens ingebracht onder vermelding (zover

bekend) van technische en historische gegevens, de standplaats, een volgnummer en ver-

wijzingen naar bronnen, zoals boeken, tijdschriften en laanten. Ook in deze kan de

Provinciale Bibliotheek dan uitkomst bieden. Bijna alle in Friesland verschijnende perio-

dieken zijn aldaar ter inzage beschikbaar.

Samen met Popke Timmermans wil ik trachten als brievenbus voor uw vragen betreffen-

de Friese molens te fungeren en met behulp van het bovenstaande systeem u snel verder

te helpen. Nu rest ons nog een waag aan u: Het bestand is nog verre van compleet, zo dit
ooit compleet te krijgen is. Heeft u gegevens over Friese molens en wilt u deze of
kopieën ter beschikking stellen, laat ons dit dan weten, wij maken graag een afspraak met

Ju{en Bos, zoon van veehouder Bos (voorheen de eigenaar van de

spinnekopmolen die thans "De K1aver" heet) tad onlangs in het

huwelijk met Sytske Schukken.

Bij die gelegenheid werd de molen fraai versierd, volgens oude boe-

rentraditie, door molenaar Maaie Teernsffa. Een plaatje dat we kre-
gen bezorgd voor publicatie.
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Voor infomratie kunt u terecht bij:
. Provinciale Bibliotheek Friesland, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden.

Telefoon 058-130884.
. Popke Timmermans 05130-25404.
. Willem Entrop 05120-15144.

Tenslotte ben ik u nog het antwoord schuldig op de vraag in de aanhef. Met behulp van
het bestand is het antwoord snel gevonden:

Deze molen was een spinnekop met oud-hollands opgehekte roeden, hij stond ten zuiden
van de weg van Heeg naar Gaastmeer in de Bird. Op die plaats stonden twee molens,
bedoelde molen was de westelijke van de twee. De molen bemaalde 100 pondemaat in
polder 243. Het bouwjaar is onbekend maar in l85l werd de molen al genoemd. De pol-
der werd urL926 opgenomen in het waterschap Heeg, dat de molens verving door elekti-
sche bemaling. De overbodig geworden molen werd in 1927 afgebroken. De molen kreeg
volgnummer 2989. Wilt u meer informatie over deze molen, zie het hoofdstuk: "De
Wettemrounen fan Heech" door Willem Santema in het boek "Heech en de Hegemers".

w. E.-

De seschiedenis van houtzaas-
moleí "De Fisker" te Leeuwarden

25

' Dokkumer Trelcweg met in de verte de houÍzcwgmolen (JoÍo S. A. B. Taconis-Musewn
Princessehofl.

In het jaar 1662 verlengde men de buurt Oldegalile,ën, langs de Dokkumer Ee, door het
stichten van een houtzaagmolen. Deze molen wordt geplaatst op een stuk land dat door
de voogden van het weeshuis werd afgestaan, de plaats van de molen l«eeg al snel de

naam de Houtpolle. Deze eerste molen is waarschijnlijk in 1740 vervangen door een

nieuwe molen. De houtzaagmolen is gebouwd van hout, en de zaagschuren zijn met pan-
nen bedekt, en de molen zelf is met riet bekleed. In 1846 is D. IJ. Visser eigenaar van

deze molen, daarna wordt de heer !. D. Visser eigenaar. De molen l«ijgt in die periode

ook zijn naam, namelijk die van àjn eigenaar, De Fisker. Nadat een S. van Hulst enige

tijd eigenaar van de molen is geweest wordt in l87l J. f . van der Wint de nieuwe eige-
nar. In 1910 is de molens reeds onttakeld, en wordt hij aangedreven door een 38 pk
elektromotor. De hoogte van de molen is dan 17 meter. In 1922 wordt J. T. van der Wint
als eigenaar opgevolgd door R. S. Timmermans. Van der Wint overleed omsEeeks 1933.

In februari 1943 staat als eigenaar van de molen ingeschreven de Fa. Timmermans & Zn.
De molen staat volgens het kadaster van Leeuwarden in sectie F 5358. Het huisadres van
de molen is Oldegalileën no.24l te Leeuwarden. De vaste molenmaker is de Fa. Weska
& Co. welke is gevestigd op Schilkampen bij lreuwarden. Op 16 januari 1964, omst-
reeks 3 uur in de morgen ontdekt een werknemer, de heer A. v.d. Galien, dat de molen in
brand staat en hij waarschuwd de eigenaar en de brandweer. Maar het is reeds te laat om
de brand te blussen, de molen brandde dan ook geheel uit.

Kleine Krantsje no. t0,24 en 183

Leeuwarder Gemeenschap december 1967 blz. 15

de Molenaar 22 december 1982

o De Houtpolle met Zaagmolen "De Fisker" (foto: S. A.
Princessehofl.

B. Taconis-museum

Bronnen:

D. SwiersEa 
-
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' 7D sÍond de molen jarenlang aan de Dolckumer Ee. VoorTichtige restauraÍieplaÍ7nen
werden door de brand. verijdeld. (foto: Bakleer).
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Uit de Leeuwarder CouranÍ van 16januari 1964 pag. 9.

Houtzaagmolen Dokkumer Ee is vannacht uitgebrand
Personeel van het PEB heeft vannacht om plm. kwart over drie brand gemeld aan

Oldegalileën. Door onbekende oorzaak bleek de houtzaagmolen, eigendom van de

Fa. R. S. Timmermans vlam te hebben gevat. De molen brandde geheel uit. Van de

inboedel -gereedschap, enkele machines en een hoeveelheid zaagmeel- kon niets worden
gered. De eigenares is verzekerd. Met zeven stalen -de brandweer was uitgerukt met drie
spuiten- ging men het vuur te lijf, maar men kon niet verhinderen, dat de molen geheel

afbrandde. Ook een aangebouwde schuur, waarin twaalfm3 hout was opgeslagen, ging in
vlammen op en een gedeelte van de voorraad ging verloren. Aangrenzende percelen lie-
pen brand- en waterschade op. Tegen zeven uur vanmorgen was men het vuur meester.

Toen pas kon met nablussen worden begonnen, een karwei waarmee men vanmorgen is

doorgegaan.

Vuurgloed zou gezien zijn in Heerenveen
De brand werd omstreeks drie uur vannacht gemeld. De melder zag een vuurgloed in de

omgeving van de Practische Hulp, naar hij zei en daarop toog de brandweer onmiddellijk
naar Oldegalileën. Toen de brandweer al op weg was bereikte de politie ook een tele-
foontje van de familie Timmermans, die was gewaarschuwd door de familie A. van de

Galiën, die in een huisje vlak naast de molen woont. De heer Van der Galiën is werk-
zaam bij het bedrijf. Kort nadat de brandweer was gearriveerd en met blussingswerk-
zaamheden een begin maakte stortte de 38 pk electromotor met donderend geraas uit de

molen, brandende stukken hout vlogen in het rond. Het riet was inmiddels al verbrand.

Aanvankelijk werd gevreest dat het vuur ook de woning van de families Timmermans en

Van de Galiën mu aantasten, maar de wind blies het vuur juist langs deze percelen. Wel
dreigde gevaar voor de aan de overzijde van de Dokkumer Ee staande bebouwing.
Brandweerlieden begeven zich met een spuit op weg om daar als dat nodig was ook te

gaàn blussen. Een woning en een boom zijn geblakerd door de hevige vuurgloed die de

molen afstraalde. Personeel van het bedrijf zij ons "geen idee over de brandoorzaak" te

hebben. De nrolen is geruime tijd niet in bedrijf geweest, hoewel er doorgaans een veel-
vuldig gebruik van wordt gemaakt. Er worden pogingen gedaan om het hout elders

gezaagd te krijgen, maar het verlies van de molen drukt zwaar: hij deed ook dienst bij de

verplaatsing van de houtvoorraden in de kolk. Zoals bekend werd onderhandeld over de

toekomstige bestemming van deze eeuwenoude houtzaagmolen.

De gemeente l.eeuwarden zou de molen willen aankopen terwijl Monumentenzorg er ook
belangstelling voor had. Van particuliere zijde is men eveneens benaderd over een andere

bestemming van het oude bouwwerk, waarin men een restaurant zou willen inrichten. Er
waren plannen tot verplaatsing naar de noordzijde van de ringweg. Maar alle plannen zijn
in nauwelijks een uur van de baan geveegd door een gretig vuur. De vuurgloed zou zelfs
in Heerenveen te zien zijn geweest.

"ffii.lt*



Oude winterse molenfoto's uit het album van Kamerman
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Uit de knipseldoos
deel 32

We gaan deze keer inspelen op "EEN BESONDER CRECKWERK" of met andcre woor-
den geschreven: 4OO JAAR HOUTZAGEN MET EEN WINDMOLEN IN NEDERIAND
(1593-1993). Medc door een studiebijeenkomsÍ te Woudsend op 27 november a.s. lauam
ik op het i.dee hierover te schr|yen. Ik wil echter niets vermelden over het verlcnen yan
het octrooi op een krukas e.d.: daarover wordt in die bijeenkomst wel genoeg gezegd.
Daarom neem ik één yan dc vele v.m. Friese Taagmolens onder de loep. Natnelijk een
Taagmolen, die bij de meeste le4ers geheel niet bekcnd is.

Het gaat over de allang verdwenen zaagmolen van Lippenhuizen, gelegen in de gemeente
Opsterland. Zover wij weten heeft de gemeente Opsterland twee gehad. De andere stond
te Gorredijk. Deze molen is uileindelijk terecht gekomen in Makkinga (gem.
Ooststellingwerf). Hier is het niet "van dik hout zaagt men planken", maar door vrijwilli-
ge molenaars wordt hier graan tot meel vermalen met de korenmolen "de Weijert".
Wilt u in 't algemeen meer weten over de zaagmolens van Friesland, dan verwijs ik graag
naar het boek "Molenstudies" (bijdragen tot de kennis van de Nederlandse molens), met
een uitgebreid artikel over "de Friese zaagmolen nader beschouwd" en geschreven door
ons oud-redactielid Diek Bunskoeke en voorzien van een complete lijst van Friese zaag-
molens, zover zp toen bekend waren en voorzien van in totaal 85 verschillende stand-
plaatsaanduidingen. Het boek is nog verkrijgbaar bij vereniging "De Hollandsche Molen"
te Amsterdam. Door/ 16,-- over te maken op girorekening 113590 t.n.v. de vereniging
o.v.v. "molenstudies" krijgt u het franco thuisgestuurd (niet leden van D.H.M. betalen

Í 21,-). Een zeer aanbevolen studiewerk over onze eigen windmolencultuur.

Maar nu terug naaÍ Lippenhuizen, dat reeds in 1622 een dorpskom bezat. Dit werd in de
M.E. ook wel "KOBUNDERHUZEN" genoemd en Lippenhuizen is afkomstig van de
geslachtsnaam Lupping a.

Volgens Bunskoeke zou de molen in 1858 gebouwd zijn en niet zoals het knipsel aan-
geeft in 18ó0. Helaas weten we niet veel over de molen zelf, want de molen brandde
enkelejaren later, in de nacht van24 op 25 mei 1864 af. In de Leeuwarder Courant von-
den we nog een advertentie, waarin molenaar/eigenaar Geert Hendriks Klazinga nog op
zoek was naar een nieuwe knecht. Over de molenbrand weten we iets meer dan alleen de
datum. Volgens overlevering weten we hier nog een mooi voorval over:
De molen stond aan de noordkant van de Opsterlandse Compagnonsvaart en ten westen
van Buorsterwyk. Ten zuiden van de vaart stond een huis. In dit huis woonden toen Japik
Langhout en Swopkje van der Lei. Het huis was voorzien van blinden voor de ramen
(een soort luiken) en deze blinden hadden kleine fraaie open hartjes. Toen Swopkje die
nacht van de brand wakker werd en door de har§es keek en de vlammenzee zag,ríep ze
in paniek tegen Japik: "Japik, Japik, sjoch de wràld fergiet". (Japik, Japik, de wereld ver-
gaat).
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Uit een verslag van de brand en uitgebracht aan G.S. van Friesland weten we het volgen-
de mee te delen: "ln den nacht 24/25 mei ontstond er brand in den vóór weinige jaren
nieuw gestichte zaagmolen van G. H. Klazinga te Lippenhuizen. De molen en het daarin
aanwexige hout en gereedschappen, beneyens tuvee schapen en 3 lammeren werden een
prooi der vlarnmen. Een nieuwe praatn die bij den molen lag, doch door de hitte niet weg
te halen was, verbrandde mede bijna geheel. De oorzaak was niet bekend; zelfs kort vóór
hct uitbreken yan de brand had de eigenaar niet het minste spoor van de brand verno-
men. De molen was voor f 12.N0,-- verzekerd; dc gereedschappen en hout voorhanden,
dat ook aan anderen toebehoorden waren niet verzekerd. De schade daanan beliep
omsÍreeks f 40fr,--".

Nu nog een kleine opmerking over het knipsel zelf.
Daarin wordt ene molenaar Albert Daniëls van de'B0tewei (Buitenweg) genoemd. Deze
Albert Daniëls was een molenaar op de korenmolen van Lippenhuizen.Deze korenmolen
is vermoedelijk rond 1832 afgebroken. De oude diepe v.m. houtkolk van de zaagmolen is
pas in ca. 1930 gedempt. In die tijd is de ,,Opsterlandse Compagnonsvaart" uitgebaggerd,
tussen Korte- en Lange Wijk en Lippenhuistersluis, onder Lippenhuizen.
Tevens werd zand gebruikt bij de uitbreiding en verhoging van de begraafplaats. De
Friese zaagmolèn[jst van Bunskoeke kunnen we verlengen, en wel met m. 86.
We vonden nl. in het boek "De Monumenten van Geschiedenis en Kunst", (Noordelijk
Oostergo, Kollumer en Nieuw Kruisland), door Herma M. van den Berg, 's Gravenhage
1989, blz. 143) onder de plaats MUNNEKEZUL een vermelding van een verdwenen
zaagmolen (naam?) vermeld. Deze molen is volgens haar omsteeks 1920 verdwenen.
Volgens dezelfde schrijfster zou hij waarschijnlijk eerst in de 19e eeuw gebouwd zijn en
wel in opdracht van ene Jan Sytses Bok (geb. 1830). Deze zaagmolen is ook te vinden op
de herziene kadastrale minuutkaart van 1887. Onder Munnekezijl, Sectie A, no. 961, zo
vertelde Dick Bunskoeke mij.

Bronncn en dank aan:
- Knipsel uit: Molens van Opsterland door Ernst Huisman en Gjalt Popma. (Uitgave:

Streekmuseum "Opsterlàn" te Gorredijk -mei 1979).
- Molenstudies; bijdragen tot de kennis van de Nederlandse molen (Zutphen, 1989).
- Encyclopedie van Friesland (Amsterdam, 1958, herdruk lreuwarden 1972).
- Verslag van den toestand der provincie Friesland in den jare 1864, uitgebracht aan

G.S. van Friesland
- Dhr. H. van der Wal, Lippenhuizen
- l,eeuwarder Couran! 16-01-1863.

P.S. Als alles naar wens verloopt, kom ik de volgende keer terug met een aanvulling op
de gietijzeren bovenassen. Is uw aanvulling al doorgegeven? Zo ja, bedankt. Zo
nee; het is altijd welkom bij ons. (zie vorige nummer). Ook voor gegevens van
ondermeer potoeden houden we ons aanbevolen. En ook over de "Hemriksmolen"
volgende keer meer.

I
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Heerenveen, nov. 1993 

- 
Popke Timmerrfl&rs 
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Ho utzaagmolen Lippenhui zen
In 1858 verzocht Geert Hendriks Klazinga aan het gemeentebestuur, een houtzaag-
molen op te mogen richten op een perceel aan de noordkant van de compagnons-
vaart te Lippenhuizen, net ten westen van de Buorsterwyk.
Klazinga was schoolmeester geweest in Terwispel en getrouwd met een dochter
van de Lippenhuister dominee Lieftinck. Misschien heeft de overgang naar het
molenaarsvak te maken met het feit dat de domineesdochter via haar moeder
afstamde van de bij de molen aan de B0tewei genoemde molenaar Albert Daniëls.
Klazinga heeft trouwens niet lang nieuwe beroepen uitgeoefend, want de in 1860
gebouwde molen ging reeds vier juur later in vlammen op en werd niet herbouwd.
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Molens van De Fryske Mole
deel 5

Dijluterbuurstermolen ,,De Eendracht" weer voorzien van Dekkerwiel<cn meÍ zelfzwich-
ting.

Door Jan Hofstra

In de afgelopen augusÍusmcurnd heefi dc Dijkbuurstermolen, bij Kimswerd, een nieuyve

buitenroede gekregen. Het bijzondere hieryan is dat dit werk gehcel door vrijwilligers is
ged.aan en dat de nieuwe roede is voorzien van zelfnvichting met stroomlijruysteem
,,Deklrzr". Tijdens deze werkzaarnhcden raakte ik af en toe in gesprek met dc eigenaar
van de grond, die toegang geeft tot de molen, de heer Reinder Polítiek. Inmidd.els heeft
xijn zoon het bedrijf overgenomen en veticht dc heer Pohiek nog wat hand- en span-
diensten en is zodoendc nog wel eens, bij dc molen, we*zaam in hct land. Het bleek al
snel dat hij nogal wat van de geschiedenis van de molen wist en bovendien nog enkele
stukken uit het polderarchief in Tijn beTit had. Rond 1975 zijn alle polders in dit gebied
opgegcun in het nieuwe waÍerschap "It Marrelàn" en sommige polders en alle waÍer-
schappen hebben toen hun archieven overgedragen aan het nieuwe waterschap. Veel
particuliere poldcrs, waaronder ,,De Eendracht", hcbben dit echter niet gedaan zodd er
bij It Marrelàn niets is te vinden over de geschiedcnis van dcze polder. Des te waarde-
voller zijn de mededelingen van de heer Politiek, die ik graag via deze rubriek aan de
lezers van dc Utskoat wil doorgeven. In hct volgende anikel zal daarom op dc geschiede-
nis yan deze molenworden ingegaan en ook de eigen belevenissen met deze molen en dc
recente "Verdekkering" zullen aan bod komen.
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De Dijkbuurstermolen is gelegen aan de zeedijk van de voomralige Zuiderzee, nu
Waddenzee, fussen Kimswerd en Zurich, precies in de monding van de voormahge zee-
slenk ,,De Mame". Deze Mameslenk verbond de zee met de Middelzee bij Bolsward (zie
Utkoat nr. 68, blz. 48). Nadat de slenk bij Koudehuizum (Witmarssum) was afgedamd is
hij snel dichtgeslibd en bedijkt. In tegenstelling tot de gronden buiten de trechtermond
van de Mame, waar geen opslibbing meer kon plaatsvinden, zijn de gronden in de hech-
temrond en de op oeverwallen heel geschikt voor landbouw. De streek rond de dorpen
Kimswerd, Pingium, Arum en Witrnarssum staat dan ook bekend als de ,,Lytse
Bouhoeke". Dat wil niet zeggen dat er geen grasland voorkomt maÍtr meer dan de helft is
toch in gebruik voor het bouwen van diverse gewassen.

Op de kaart van Eekhof uit 1850, is te zien dat er op het gebied van de
Dijkbuursterpolder een drietal molens stonden. Volgens de heer Politiek waren er vier
polders, elk met een eigen molen, en werd een deel van de polder niet bemalen maar
waterde rechtstreel<s af op de Friese boezem. Door de stijging van de zeespiegel onder-
vond de Friese boezem §teeds meer stagnatie bij het afstromen waardoor overstromingen
van dit,,boezemland" steeds vaker voor ging komen. Als reaktie hierop ging men er dan
toe over om dit land te bedijken en te bemalen. Na 1800 is er dan ook veel boezemland
bepolderd, dit had wel tot gevolg dat het reservoir, dat de boezem bij hoge waterstanden
vormde, steeds kleiner werd en daardoor de peilschommelingen groter.

Hierdoor werden op den duur, ook hoger gelegen landen getoffen, die voorheen nauwe-
lijks last hadden van het boezemwater.
Zo zullen ook de boezemlanden bij Kimswerd steeds vaker ,,splis" hebben gestaan waar-
door soms de hele oogst verloren ging. ook hier werden initiatieven genomen om hier
een einde aan te maken. De grote promotor was hier de heer J. Anema. Deze boer bezat
twee boerderijen en stond bekend als één van de beste boeren van de provincie. Hij zat
ook in allerlei besturen en was o.a. de eerste die produkten als meekrap en cichorie ver-
bouwde. Verder bezat hij ook een molen, evenals de boeren J. K. Westra, F. W. Anema
en W. W. Anema. De bedoeling was deze molens te vervangen door één grote en tevens
het boezemland bij de polder te tekken. In 1870 waren de plannen klaar voor uitvoering
maar er kwam een kink in de kabel.

J. Anema, die plaatselijk bekend stond als Lytse Jan, lustte namelijk graag een borreltje.
Op 28 december 1870 lag er flink wat ijs en sneeuw en na het middageten werd de are-
slee (belslide) bespannen en met 2 arbeiders werd een tochtje gemaakt over de besneeuw-
de wegen. De tocht ging richting Arum en bij de eerste gelegenheid werd gestopt om de
inwendige mens te verwarmen. Het was echter zo gezellig dat het tevens de laatste gele-
genheid werd want bij het verlaten van de kroeg was het al lang donker geworden en
moesten ze nodig weer nÍur huis. De terugtocht ging over de vaart, want door de drank
waren ze wat ovemroedig geworden. Dit ging goed tot de opvaart naar de boerderij. Daar
wilden de paarden plotseling niet verder. De zweep bracht de paarden echter op andere
gedachten en vervolgens verdween het hele gezelschap in een dichtgevroren wak. In eer-
ste instantie kwam iedereen er nog levend vanaf maar ,,Lytse Jan ' is de volgende dag aan
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. Detailkaart uit 1928, verkend door Militaire Verkenningen.

de verwondingen overleden. De plannen voor de nieuwe molen verdwenen zo ook in de

ijskast maar I tlz jaar later werden zo toch weer opgepakt.

De op te richten polder had een oppervlak van 265 ha en strekte zich uit van de

Dijkvaart, in het westen, tot de Harlingervaart, in het oosten met de Kimswerderlaan als

noordgrens en de Bedelaarsvaart als zuidgrens. Verder werd de smalle strook land tussen

de Bedelaarsvaart en de Pingiummer Halsband vanaf de Groenedijk tot de Mamedijk bij
de polder getokken. Dit docr middel van een pomp (grondduiker) onder de

Bedelaarsvaart door te leggen.

De molen werd gebouwd op de scheiding van de boerderij van J. K. Westra en S. P.

Postma die de benodigde grond voor niets in bruikleen afstonden aan de polder. Pas in
1940 dacht men er aan om de grond te kopen omdat dit juridisch toch wel beter was.

Maar de oorlog brak uit en men kreeg andere dingen aan het hoofd en het bleef erbij.
Toen de molen dan door de stichting ,,De Fryske Mole" zou worden overgenomen van de

polder, kon de akte niet worden getekend omdat de molen niet op eigen grond stond.

Gelukkig wilden de beide eigenaars, die niet eens wisten dat ze eigenaar waren, de grond

afstaan voor een symbolisch bedrag.

Op 28 april 1872 werd dan de eerste steen gelegd van de molen door Egbertus Westra.

Hij was toen 13 jaar. Later is hij nog 32 jaar voorzitter van de polder geworden en23 jaar

secretaris, tot hij in 1939 overleed. De molen zelf werd gebouwd door Otto R. Posthuma,

timmemran te Pingjum voor de som van Í 4598,--. De tekening en het bestek werden

gemaakt door Durk van der Meer uit Harlingen, die ook het toezicht had. Voor dit werk
kreeg hij * 5Vo van de bouwsom. Van der Meer is een bekende molenmaker die o.a. de

korenmolens van Witmarssum, Sexbiemm en Hollum op Ameland (thans herbouwd)
heeft gebouwd.
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Helaas wist de heer Politiek niet waar bestek en tekening waren gebleven maar ik herin-
nerde mij toen dat Durk Posthumus een map met tekeningen van Durk van der Meer op
de kop had getikt. Ik ben eens bij hem langsgegaan en inderdaad zat er ín die map een

tekening die veel op de molen lijkt. Er staat verder niets op maar de molen is afgebeeld
met hellende veldmuren, die geheel vrij staan van het ondertafelement en voorzover ik
weet is ,,De Eendracht" de enigste molen in Friesland waarbij dit zo is.

De totale bouwkosten kwamen dus op f 4833,40,-- het maken van de pomp, onder de
Bedelaarsvaart kostte f 495,-- en met de verdere werken, zoals het graven vÍul de molen-
men, het plaatsen van hekken, het maken van dammen en het overnemen van de molens
en pompen, was in totaal / 1L253,39 gemoeid. Deze bepolderingskosten werden over alle
eigenaren omgeslagen en,wel naar evenredigheid van het belang en de hoeveelheid grond
die men had. Deze zaken werden vastgelegd in een poldercontract. De eerste bestuursle-
den (gecommiteerden) waren J. K. Westra, F. W. Anema en S. P. Postrna. De plaatselijke
schoolmeester, Van der Veer, was de eerste secretaris en als eerste molenaar werd de
heer La Fleur aangesteld.

In 1876 verscheen het poldercontracht in druk met daarbij een ,,reglement van orde" voor
de vergadering van ingelanden en een instructie voor de molenaar.
Aardige artikels uit deze instructies zljn o.a.:

ArL 7.

bolang de molen malende is, mag de molenoar
zich niet van hct molencrf begeven. Iedere overtreding
van dit artikel wordt gestraÍt met eene boete van één

tot vijf gulden, ten voordeele der kas.

Art. 8.

De molenctor mag den molen nimmer alleen met twee
volle zeilen laten gaan. Hij moet den molen, Zoo vaak

dit noodig is, op de plaaÍsen, wantr zulks wordt vereisckt,
behoorlijk smeren met 't vet, dat door 't

B e st uur w o rdt v ers trekt.

Art. 10.

Bij nacht-malen, een tweeden persoon benoodigd,

zal deze voor de ftc$t door 't Bestuur beloond wordcn.

Art. 11.

Wanneer er niet gemalen wordt, moet de molen
met de wieken in het Z W. gekruid staan. Gedurende

het tijdperk van stilstand moet hij beurtelings op de

eene en op de andere wiek geplaatst worden, en

tusschenbeide ,,in het kruis" staan.
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Ten behoeve van het pachtnalen werd er kort na 1900 een geheel betonnen hokje naast

de molen geplaatst. Hierin stond een kacheltje zodat de beide nachtmalers wamr konden
zitten. l,ater werd het hokje ook op het elektriciteitsnet aangesloten. De molen heeft deze

luxe nooit gel«egen. Er was overigens wel een molenaarswoning, maar deze stond 250
meter van de molen af.

Uit de notulen blijkt dat er, net als nu, ook grasland in de polder is, want in 1894 is het zo

droog dat er geen water meer in de sloten staat en er zodoende geen veekering meer is.

Enkele ingelanden steken daarbij de polderdijk door, terwijl er kemris is in Kimswerd, en

voorzien de sloten zo weer van water. Dit water is echter brak en de bouwboeren onder-
vinden hiervan grote schade.

Het polderbestuur blijkt verder niet bang voor modemiseringen want in 1899 krijgt de

molen zelfzwichting op beide (houten) roeden. In 1938 wordt door Bremer uit Adorp een

nieuwe houten as aangebracht. Hoe Bremer hier terecht komt is me nog niet helemaal
duidelijk maar onlangs hoorde ik van I. J. de Kramer uit Leidschendam nog een verhaal
hoe Bremer te werk ging bij het doorboren van zo'n as. Hij deed dit, indien mogelijk, in
de werkplaats en boorde daarbij van 2 kanten zodat de zelfzwichtstang tenminste aan de

einden in het midden kwam te liggen. Hij gebruikte hiervoor geen spiraalboor (slange-

boor) maar een lepelboor omdat die minder schijnt te verlopen. Desondanks kwamen de

gaten vaak niet precies bij elkaar maar daarvoor had Bremer een guds op een 3 m lange
steel, om de gaten bij te steken. In 1930 slaat de bliksem, tijdens het malen, in één van de

roeden. Een deel daarvan komt honderd meter verder terecht.

In 1939 werd de molen door een nieuwe ramp getoffen. Het was hoog water, zodat de

molen moest malen. De wind was echter stormachtig en de molen raakte ,,op 'e rin",
waarbij, volgens de heer Politiek, beide roeden sneuvelden. In datjaar werd een verbin-
ding gemaakt met de noordelijke buurman, het waterschap Kimswerd. Deze polder werd
bemalen door een windmotor, die een raddiameter had van 11 m, en deze nam de bema-
ling er zo lang bij tot de molen weer hersteld was.

In 1940 werd door Th. Bremer, molenmaker te Adorp een roede met een lengte van 17 m
besteld bij de Gebroeders Pot te Kinderdijk. Deze roede kreeg nummer 2789. De andere

roede kon misschien worden gerepareerd of elders worden betrokken. In ieder geval werd
de molen nu voorzien van het Dekkerstoomlijnsysteem, gecombineerd met zelfzwich-
ting. Op een korbeel, in de molen, is deze gebeurtenis vastgelegd met de woorden:

,,7 maart 19,10 de nieuwe stoomlijn".

Hieruit blijkt dus dat "De Eendracht" pas net voor de oorlog werd verdekkerd en dus niet
tot de eerste verdekkende Friese molens behoort, zoals in het Fries Molenboek is ver-
meld. Men is vermoedelijk in de war geweest met molen ,,De Eendracht" te Wijnaldum.
(zíeDe Utskoat nr. 4O,blz.59 e.v. - red.).

In 1943 wordt de molen geplaatst op de Rijkslijst van beschermde monumenten en in
1944 wordt een nieuwe schroefbak, met vleugels uitgevoerd in beton, gemaakt. In de
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winter van 1944-45 krijgt de zuidelijke buurman, het waterschap Pingium maleur met
één van de beide elektrische gemalen. Dit waterschap werd aanvankelijk bemalen door
een tweetal molens die echter in 1930 en 1933 werden vervangen door elektrische gema-

len. De bemaling van het getroffen gedeelte wordt nu door ,,De Eendracht" overgeno-
men.

Hoewel de molen niet gebouwd was om zo'n oppervlak te bemalen bleek hij in staat

beide polders op'peil te houden. Voor deze prestatie had ingeland Rinse Bonnema een

gedicht gemaakt dat door de voorzitler van het polderbestuur in dejaarvergadering werd
voorgedragen. Het gedicht dat u elders in dit blad aantreft, werd door de vergadering met
applaus ontvangen en tevens werd verzocht om het in de notulen op te nemen. De molen
werkte kennelijk inspirerend want naast dit gedicht kon ik nog 2 gedichten ontdekken in
de papieren van de heer Politiek.

De lendracht yn de nije tiid fan 'e wirrter 194+1945
Troch dc iendracht kaem ik op'e wràld
De lendracht joech my honk en hàld

Ik libje nou, is't wier as net
Allinne fen wyn en in dripke fet

I haw inflir*e, kante lea
En bin in pronkstik fen it gea

En ol is myn hert ekfen hout as stiel
Ik haw in sin en haw ek in siel
Mar, sa as 't yn it libben giet

Troch eigen schild komt it for-triet
Men smiet myn bruorren tsjin 'e groun

Ek al wiernc hja beide frks en soun

Sjuch ik nou oer de grinzen fen myn ryk,
It wetter stiet der mei it làn allyk
En mannich Boer hat gnap it sttr
It wetter heech, it mealen djfir,

Mar ek, al dracch ik it hert ek heech

Dërom bin ik nct stymsk en steech

Ik sei tsjin 't BesfiAr "Stek troch de Bàn" *

En help dy minsken rtt 'e bràn
Hwent as de wyn fiks troch myn roeden rfist

En it wetter troch myn ieren brfist
Den trillet myn lea, den tynt myn kracht
Den bin ik op 't moaist, yn folle pracht

En rnu yngelànnen en Bistjttr
Ik draech oan jimme myn winsken oer:

Det salang as it wyntsje waeit
De tiid dër is, jimme mounle draeit.

* Bedoeld wordt de Pingjumer Hàlsbàn Rinse Bonnema
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o De molen in de zestiger iaren
(foto: J. A. E. Kamerman)

Ook verder blijkt dat de ingelanden niet uitsluitend oog hebben voor het economische. In
de jaren 40 heerste er grote werkeloosheid en men kon zelfs subsidie krijgen voor het te

werk stellen ven mensen. Het bestuur laat alle tochtsloten slatten maar de subsidie wordt
niet aangevraagd omdat dat te verl formaliteiten met zich meebrengt. Verder wordt de

polder vanaf 1951 verpacht aan een jager. Het geld dat dit oplevert wordt in het ,jacht-
fonds" gestort en is bestemd voor culturele doeleinden. Elkjaar worden uit hetjachtfonds

zo subsidies verstrekt b.v. in 1975 f 2OO,- voor de muziekvereniging, / 200,-- voor her-

stel kerkbanken, f 25,-- voor bejaardensoos en / 50,-- voor de dorpsl«ant. In tijden dat de

financiën van de polder er niet zo rooskleurig voor staan gaan er natuurlijk wel eens

stemmen op om hier mee op te houden maar hier wordt niet aan toegegeven.

In de notulen van 1960 is er weer sprake van roedebreuk en dat is dan waarschijnlijk al in
1959 gebeurd want op een hoekstijl staat geschreven: "S. Dijkstra, Ï. v.d. Ploeg 4 augus-

tus 1959, nieuwe roede gezet". Het herstel is opgedragen aan de firma Westra uit
Franeker die ook zolang voor een pomp zorgl. Deze roedebreuk heeft grote indruk
gemaakt op de heer Politiek want toen hij zondag 15 augustus j.l. de molen met één roede

zag staan dacht hij dat hetzelfde was gebeurd en hij schrok zich dan ook een hoedje. Hij
wist toen nog niet dat wij een dag daarvoor de roede gewoon hadden gestreken.

De "nieuwe roede" die Wesha in 1959 liet aanbrengen was waarschijnlijk een 2e hands

roede die voor "De Eendracht" is vermaakt en opgelapt want dezelfde roede hebben wij
nu vervangen. Het gaat hier om een (geklonken) roede, waarvan het middengedeelte is

opgelast. Waarschijnlijk is deze roede niet door Pot maar op de werf in Franeker ooit
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eens gemaakt. Westra liet namelijk ook zelf wel eens roeden maken door de buurman, de
firma Draaisma.

In ieder geval blijkt dat de molen na de oorlog in onderhoud was bij Westa. Hendrik
Westra heeft ooit wel eens wat verteld over de belevenissen met de molen. Zo vertelde
hij eens dat dit de vetste molen was van alle molens die ze in onderhoud hadden. Er staan

nog steeds bussen met wagensmeer in de molen maar door ons wordt dit niet meer
gebruikt want door al dit vet was het hout van de kruiring zo zacht geworden dat hij bijna
niet meer was te kruien. Na een grote schoonmaak zijn we overgeschakeld op varkens-
reuzel, met één keer per jaar wat vlokgrafiet erdoor. In het begin was het effekt niet eens

zo groot, maar het is te merken dat het steeds beter wordt. Wanneer de kruiring goed
gesmeerd is (minimaal I maal in de 2 weken) en je stopt met kruien, dan gaat de molen
zomaar een halve meter door.
Westra had ook eens meegemaakt dat de kleppen, bij storm van achteren, waren dichtge-
slagen en de hele kap voorover was getrokken zodat de roede tegen het molenlijf stond
en de staartbalk I l/zm van de grond. De hele zaak kon weer op z'n plek worden getrok-
ken, zonder dat er veel schade was.

Het gebeurde ook eens dat er op een zaterdagmiddag een aantal kammen braken. Het
water was hoog en het polderbestuur wilde dat Westra het zondagmorgen kwam maken
zodat de molen diezelfde dag weer kon malen. De Westra's waren gereformeerd en had-
den daar niet veel zin in. Na veel vijfen en zessen zijn ze uiteindelijk toch gekomen, maar
zonder naar de kerk te zijn geweest.

De door Westra aangebrachte roede werd weer voorzien van zelfzwichting en stroomlijn,
volgens Dekker, maar lang heeft de molen hier niet mee gemalen want in de notulen van
1966 is al sprake van dieselolie zodat kort daarvoor een dieselmotor in de molen is
geplaatst. Deze motor dreef de houten schroef aan en werd bediend door de voorzitter
van de polder, de heer Poelsha, zodat de molenaar geen rol meer behoefde te spelen. De
molenaarswoning wordt dan ook ín 1967 verkocht en daarmee komt een einde aan de
windkrachtbemaling.

De molenaars van "De
S. La Fleur
O. Damsfra
W. de Haan

Eendracht" waren achtereenvolgens :

t87 2-187 6

1 876-1 879
1 879-1 880

1 880-1 884
1 884- 1 898

M. van der Meer 1898-1899
W. van Staten 1899-1916

ïj. Hoekstra 1916- 1952
J. de Beer 1952-1961

H. Bakker 1962-1967

U. Hoekstra en J. Borger
G. van der Boom

Van molenaar Van Straten wordt gezegd dat hij steeds een voorbeeld is geweest van
trouwe plichtsbetachting, steeds op zijn post. Het bestuur mag zich gelukkig prijzen
wanneer zijn opvolger hem kan evenaren.
In 1962 vertrekt molenaar De Beer. Van hem wordt gezegd dat hij goede kwaliteiten had,
doch de bemaling was niet altijd bewedigend. Overigens was de scheiding in vrede ver-
lopen.
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Hoewel de molen nog wel op windkracht kon malen ging het vanaf 1966 met de motor.

Op een keer, toen het gevroren had, wilde Poelstra de motor starten, maar dit ging heel

zwaar. Uiteindelijk lukte het wel maar het gevolg was dat de schroefspil draaide terwijl
de scheppen nog stil stonden in het ijs. In 1969 wordt dan een stalen schroef aangebracht

en ook de aandrijving wordt vernieuwd. Het wordt weer zo gemaakt dat windaandrijving
mogelijk blijft en daarvoor wordt dan ook subsidie gegeven.

Met het opmeten van de schroefbak is waarschijnlijk een foutje gemaakt want de stalen

schroef bleek er niet in te passen. Omdat deze schroeÍbak hellende wanden heeft is deze

fout dan ook snel gemaakt. Het is opgelost door de bak uit te hakken en de maalkant weg

te slaan. Dit had echter wel tot gevolg dat de nieuwe schroef veel meer water ging verzet-

ten dan de houten schroef. Niet alleen was hij 4 cm groter, doch ook de spil was dikker

' Na de restauratie weer een juweeltje.
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en de schoepen waren dunner en de lekspleet kleiner. Bij 40 omwentelingen per minuut
gaf de oude schroef ongeveer 30 m3/minuut maar de nieuwe 37 m3/minuut zodat dit een

van de zwaarst draaiende molens is geworden. Omdat er toch niet meer op windkracht
werd gemalen was dit echter geen bezwaar.

ln 1974 werd er nog een nieuwe aandrijfketting aangebracht en 1975 werd de molen, in
het kader van de ruilverkaveling ,,Wonseradeel./I.loord" gerestaureerd. Helaas plaatste

dezp zelfde ruilverkaveling een schouwdam in de molen-aar met een ontwateringspijpje
van g 25 cm. De restauratie werd uitgevoerd door Durk Posthumus en Jan Rodenhuis,

toen nog voor Wesha uit Franeker. De fimra Roosma, uit dezelfde stad, zorgde voor een

nieuwe rietdek.
De molen kreeg nieuwe spruiten en schoren, het windpeluw werd vernieuwd en verder
werd het gevlucht weer voorzien van oud-Hollandse ophekking, zoals de molen in zijn
eerste 27 jaar had.

De motor werd daama verwijderd en de molen kwam in handen van ,,De Fryske Mole"
en werd daarna bediend door hobby-molenaars.
Omdat de molen slechts een 150 m lange sloot kon bemalen, werd er alleen onbelast
(,,voor de Prins") gemalen. De molen werd eerst bemalen door Anneke Bouma uit
Wijnaldum en later door P. Kingma uit Harlingen. Deze laatsfe kwam van ,,de Korenaar"
in Sexbierum die op een gegeven moment niet meer kon malen. In Sexbierum was het

altijd gezellig en kwam er veel aanloop op de molen maar bij de Dijkbuurstemrolen krijgt
men zelden een bezoeker. Voor Kingma was de lol er dan ook snel af en vanaf 1980 was

er geen molenaar meer. Af en toe liet de molengroep van ,,De Onderneming" de molen
nog eens draaien. In 1982 kreeg ik van Sierksha toestemming om met de molen te draai-
en, hoewel ik toen nog geen diploma had. In die tijd waren er ook geen molenaars (meer)

voor,,De Hiemertet'', ,,Oegekloostet'', ,,De Klaver" en ,,De Pankoekstermolen". Om deze

molens toch wat in beweging te houden werd ik een soort vliegende molenaar. Hierdoor
draaiden deze molens natuurlijk veel te weinig maar dat is altijd nog beter dan helemaal

niet. Bovendien kon ik zo goed ervaren dat er in feite geen één molen hetzelfde is en kon
ik bij elk weertype weer een andere molen uitkiezen, want de één draait zwaar, de ander
licht, de één heeft alleen water bij veel regen, de ander heeft de beschikking over een

inlaat, enz.

Op 20 juni 1982 heb ik de schroef van ,,De Eendracht", die helemaal vol bagger en rom-
mel was geraakl voor het eerst weer eens in het werk gezet. Ik ben zonder zeilen begon-

nen, met de hand de roeden voortduwend, en het langzamerhand steeds meer zeil voorge-
legd. Het was verbazend hoeveel zeil er wel niet nodig was om de molen aan het malen
te hijgen, maar wanneer hij eenmaal maalt gebeurt er ook wat.
Na veel zeuren gaat de ruilverkaveling de duiker in de dam vergroten zodat de molen ook
de polder weer kan bemalen. Doordat het waterschap Kimswerd bij de polder is gevoegd,

is het oppervlak van het te bemalen gebied toegenomen tot 500 ha. Helaas blijkt de dui-
ker van fi 7O cm veel te klein te zijn en daarbij ligt hij ook nog te hoog. Doordat de
schroef zo nauw sluit en de zeeg van de voormalige Dekkerwieken erg klein is, kan de

molen maar slecht op gang komen. Wanneer het water bijna boven is stopt de molen er(foto: G. D. W., juli 1978)
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vaak mee en gaat vervolgens achteruitdraaien. Komt de molen, door een windvlaag, wel
op gang dan bleek er vaak weer te veel zeil op te zitten. De molen was dus nogal hollerig.

In mei 1986 heeft Durk Posthumus daarom de schroef onder wat gelicht zodat de molen

wat gemakkehjker kan aanlopen. Daarbij ontdekte hij dat één van de dammen van de

houten as was doorgescheurd. Deze as was bijna 50 jaar oud en hij overleefde de roede-

breuken van 1939 en 1959, al hield hij van de laatste ramp wel iets over. Bij elke omwen-

teling gaf hij n.l. een vreemd geluid, dat soms ook weer zo weg was. In de jaren 60 is A.
J. de Koning van de Hollandsche Molen er al eens bijgehaald omdat men de zaak niet
meer vertrouwde. Deze sloeg de as vol spijkers om daama te constateren dat hct hout nog

klokgaaf was.

Inmiddels was het beleid van Monumentenzorg er opgericht om de laatste houten assen

te vervangen door fabrieksassen van gietijzer. Zelfs spinnekoppen, die nog nooit dergelij-
ke assen hebben gehad, moesten er aan geloven. In dit geval ging het om de grootste hou-

ten as van Friesland en bij de Fryske Mole werd over deze kwestie een verhit debat

gevoerd, met als uitkomst dat ,,De Eendracht" weer een houten as zou krijgen en dat de

andere molens per geval zouden worden bekeken. Van dat laatste kwam echter niets

terecht want de ijzeren assen werden gewoon achter de rug van het bestuur om besteld.

De houten as voor ,,De Eendracht" is er in ieder geval wel gekomen (zie Uskoat nr. 49,

blz 9.) en in juni 1988, na precies 2 jaar stilstand, kon de molen weer in gebruik worden

genomen.

Inmiddels is er versterking gekomen bij het bemannen van de molens, zoals Maye
'Ieernstra en Jaap Tiedema en al snel was gebleken dat dat mannen zijn waar je wat aan

hebt! De molen heeft nog steeds te weinig watertoevoer door de te kleine duiker en wan-

neer de ruilverkaveling en het waterschap het af laten weten, ga ik met deze mensen zelf
aan de gang. Via Sierkstra wordt een 2" hands duiker op de kop getikt voor een vrienden-

prijs en met z'n drieën graven we de hele schouwdam, handmatig weg. De bestaande dui-
ker wordt een halve meter dieper gelegd en de nieuwe wordt er naast aangebracht. Op
I april 1989 beginnen we met deze klus en een week later is het zo goed als klaar. De

molen is nu weer in staat om het gemaal te vervangen. (zie ook Uskoat nr. 54, blz. 38).

In februari 1990 moet er weer een tegenslag worden geïncasseerd. Bij het, krimpend om,

uit de nesten kruien scheuÍ de lange spruit. Samen met Johan Cnossen, toen nog onder-

houdstimmerman bij de Fryske Mole, brengen we drie bouten aan om de scheur weer

dicht te tretlen. Voortaan kruien we de molen ruimend om uit de nesten zodat de scheur

wordt dichtgetrokken. Op een bepaald moment was Teernsta deze regel echter vergeten

en toen brak de spruit opnieuw. De spruit stond toen zo'n eind omhoog dat de staart door

het riet ging. Ik heb toen een staaldraad aangebracht tussen de lange en korte spruit, met

een spanner, waardoor de lange spruit werd ontlast en weer zo'n eind naar achteren kon
worden getrokken dat de staart weer vrij kwam.
Zo hebben we nog een jaar met de molen kunnen malen en toen is er een nieuwe spruit

van bilinga gestoken. Deze houtsoort is gekozen omdat op de eiken voorganger al na tien
jaar de paddestoelen groeiden! In die tijd brengen we ook een nieuw laoonijzer en lager
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aan bij de koningspil want de oude werkte steeds los.

Dit probleem was nog amper opgelost of het volgende diende zich al weer aan. De toe-

stand van de buitenroede, die pas in 1959 was aangebrachtging zienderogen achteruit.
Ondanks de teerbeuÍen van Teemsta (What's in a name?) bleef de toestand achteruit-
gaan doordat de roest van binnen kwam. Het was duidelijk dat er snel plannen gemaakÍ

moesten worden want hrssen het maken van plannen en de uitvoering kan soms een hele

tijd zitten.
Het leek mij wel een goed idee om het oude wieksysteem in ere te herstellen want zo

langzamerhand is er in Friesland geen poldermolen meer te vinden met Dekker en zelf-
zwichting, terwijl er toch verscheidene zijn geweest. Bovendien waren er nog veel onder-
delen van de zelfzwichting aanwezig en kan deze molen dit systeem best gebruiken, want
zoals eerder gezegd, draait hij zoer zwaaÍ. Bij windkracht 5 draait de molen nog met vier
volle zeilen en wanneer dan het water opraakt of er een windtoename komt, is vangen

niet altijd een pre§e.

Nu had hier ook in kunnen worden voorzien door het aanbrengen van fokwieken maar

,,De Eendracht" molen heeft deze nooit gehad en bovendien zijn er te veel molens die
hiermee worden uitgerust. Fokwieken hebben best goede eigenschappen (naast ook
slechtel) maar de euforie die in sommige geschriften kan worden aangetroffen is volko-
men misplaatst! (vaak wordt dan een molenaar ten tonele gevoerd die veÍelt hoe de

molen wel niet is vooruitgegaan sinds het aanbrengen van de fokken. Men ziet dan eerst

een molen met 30 cm brede borden en vervolgens de ,,verbeterde" versie van 80 cm
brede fokwieken en niemand waagt zich af hoe de molen had gedraaid indien net zulke
brede borden waren aangebracht).

In ieder geval is hier een plan gemaakt dat uitging van skoomlijnwieken met zelfzwich-
ting, met in het achterhoofd de gedachte dat er dan altijd nog bezuinigd kon worden
(door oud-Hollands toe te passen). Toen de Fryske Mole dit restauratieplan, samen met
het vernieuwen van de schroef van de molen ,,Meerswal", bij de gemeente W0nseradiel
had ingediend werden de plannen niet eens beoordeeld maar botweg teruggestuurd want
men zat tot het jaar 2000

vol. Gelukkig liet de Fryske
Mole dit niet op zich zitten
en men regelde een gesprek

met B. en V/. Inmiddels had

de molen van Sloten nieuwe
roeden gekregen en de oude

wÍren niet tegengevallen,

zodat Gijs van Reeuwijk op
het idee kwam om de bui-
tenroede voor Dijksterburen
te gebruiken. Dezn moest
dan wel wat worden inge-
kort. Ook het complete hek-
werk, dat nog niet zo oud

wffi, kon worden gebruikt.
o h slecht was dc geklonken roede.

(foto: Jan Hofstra).
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Bij de gemeente is toen het volgende comprcmis gesloten: De Fryske Mole zal zich wel
redden met Dijksterburen en de gemeente gaat voor een nieuwe schroef zorgen. De roe-
den van Sloten werden daarop naar Witmarssum gebracht waar Teemsha ze ging ont-

roesten. Hierbij bleek dat de binnenroede inderdaad nog wel redelijk was maaÍ het plaat-

ijzer van de buitenroede was heel erg dun. Dit kwam natuurlijk doordat de Sloter molen

heel lang, op de binnemoede, heeft stilgestaan.

Toen bleek dat er nog wat geld was om een nieuwe roede te kopen, was ik er snel uit. Ik
heb toen aangeboden, om binnen een paarjaar, zelf voor het ophekken te zorgen wanneer

de Fryske Mole maar voor een nieuwe roede en het materiaal wilde zorgen. De roede

werd daarop besteld en zou in het najaar worden geleverd.

Ik had er niet meer op gerekend dat het in 1993 nog wat zou worden en toen ik bijna door
de kapzolder zakte heb ik wat hout gewaagd en vervolgens de kapzolder en de taptreden
van de bovenste trap vemieuwd. Bij die gelegenheid heeft Teernstra tevens de hele

molen tegen houtworm behandeld. Toen Buurma nog voor de zomervakantie belde dat de

roede klaar was, was ik dan ook zeer verbaasd. Hij had vemomen dat we roede zelf wil-
den ophekken en aanbrengen en had deze roede daarom prioriteit gegeven zodat hij voor
de bouwvak klaar was en wij ons niet hoefden te vervelen.
Ik had hier geen rekening mee gehouden en het bleek ook niet mogelijk op zo'n korte ter-

mijn de molenploeg van Witmarssum te mobiliseren want alle vakanties wmen al bespro-

ken. Aan de andere kant had ik er wel zin in om maar vast te beginnen want wat nu

gebeurt hoeft later niet en de toekomst is toch altijd onzeker.

De grote vraag wÍrs waar dit te doen, want bij ,,De Eendracht" is geen stroom en thuis

heb ik geen ruimte.
Ik heb slechts één keer eerder een molen van een nieuw wiekenkruis voorzien en dat was

,de Nylànner Mole" te Workum. Die roeden hebben we toen opgehekt in de werkplaats,

wat heel goed beviel want alle machines zijn dan binnen handbereik. Alleen zijn deze

roeden wel een enorme-sta-in-de-weg- en moesten toen ook heel wat aanhoren van de

collega's.
Ik heb daarop Bouw '75, mijn vorige baas, gebeld

legd. Hij stelde toen ogenblikkelijk zljn werkplaats,
en de direkteur dit probleem voorge-
tijdens de bouwvak, ter beschikking.
Tevens kon ik hem zo ook helpen

want hij had nog een roede liggen
die in ,,De Klaver" bij Bolsward
moest gestoken moest worden. De
trailer die de roede voor
Dijksterburen bracht, kon zo gelijk
de roede voor ,,De Klaver" naar

Bolsward brengen.

Samen met Hugo Landman van

Bouw 'J5, die de tuigage al hele-

maal had klaargemaakt, heb ik op

16 juli, deze spinnekop van een

nieuwe binnenroede voorzien.
Het onthekken, strijken van de oude

o De rammelschijf hangt aan dc davit die van

fraai smeedijzeren krullen is voorzien.
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roede en het steken en ophekken van de nieuwe roede (handmatig) konden we net op één

dag doen. Dit was voor mij de generale repetitie voor Dijksterburen.
Mijn vakantie was al gepland en die viel niet geheel samen met de bouwvak in Friesland
zodat'tk de eerste week nog niet in de werkplaats kon. Deze week heb ik besteed aan het
in orde maken van het ijzerwerk van de zelfzwichting en het weer aanbrengen van de

slede. Brunsmann had nog gezorgd voor een zelfzwichting en van Durk Posthumus kreeg
ik een originele rammelschijf.
De tweede week kon ik terecht in de werkplaats van Bouw '75 in Workum, waar ze de

roede al hadden binnengebracht. Omdat dit een zelfzwichhoede was, waren er maar 12

hekgaten per end zodat de heklatten snel waren aangebracht. Vroeger dacht ik dat het
Dekkerprofiel een bepaald vaststaand profiel was maar op het werk had ik een beschrij-
ving gevonden voor het maken van dekkerwieken en hieruit blijkt dat hét dekkerprofiel
eigenlijk niet bestaa! maar dat de geometrische vomren van de roede het dekkerprofiel
bepalen.

Het maken van dekkerwieken is dan ook vrij eenvoudig. Op de 1" heklat wordt onder een

hoek van 32" een houten opzetter, met een bepaalde lengte gescbroefd. Deze opzrtter
wordt haaks afgezaagd. Op de laatste heklat wordt hetzelfde gedaan, alleen wordt deze

opzetter niet haaks, maar evenwijdig met de eerste opzetter afgezaagd. Deze opzetter
maakt ook een hoek van 32" met de bovenste heklat maar omdat de eerste en de laatste

heklat niet evenwijdig lopen, lopen de opzetters dus ook niet evenwijdig. Vervolgens
worden er twee draden over de einden van deze opzetters gespannen en alle tussenliggen-
de opzetters worden tussen de draden gezet en volgens die draden afgezaagd.

Op de kopse kanten van de opzetters werd dan vroeger met grote spijkers de neuslijst van

grenen gespijkerd. Ik heb de neuslijst met houten doken aan de opzetters vastgelijmd.
Hierna wordt de sluitlijst, aan de zellzljde, aangebracht. Met een stalen liniaal worden nu
de mallen afgeschreven. Dit gebeurt door de liniaal I cm vrij te houden van de roede en

vervolgens tegen de sluitlijst en de neuslijst te buigen. Zokan zowel de voor- als de ach-
terzijde worden afgeschreven. Vroeger waren de mallen van grenenhout, maar ik heb ze

van meranti gemaakt omdat er hele fraaie en brede merantiplanken in de werkplaats
voorradig waren. Zo heb ik de eerste 2 weken wat alleen omgeprutst. Johan Cnossen
komt gelukkig ook nog l'lrdaghelpen en hij schaaftde tuimellatten van de zelfzwich-
ting scheluw. Dat moet omdat de binnenzoomlat en de buitenzoomlat nooit evenwijdig
(horen te) lopen. Normaal heeft elke lat weer een andere scheluwte en moeten ze één

voor één te pas worden gemaakt. In dit geval is er een origineel dekker-hekwerk toege-
past, d.w.z. de achterzoom heeft geen schoot maar is zuiver recht zodat alle tuimellatten
dezelfde scheluwte krijgen. De bekleding van de tuimellatten bestaat uit 8 mm dikke red-
cedar plankjes, halftrouts in elkaar geploegd. Op elke tuimellat komen 8 plankjes en elk
plankje wordt met 7 spijkers op de tuimel- en randlat vastgemaakt. Omdat er 44 kleppen
zijn moeten er dus 352 plankjes worden aangebracht en 2464 spijkers worden ingeslagen.

Gelukkig kwam Jaap Tiedema op tijd terug van vakantie om hier mee te helpen.

De mallen moesten daarna met aluminiumplaten worden bekleed. Jaap en ik schrijven
alle 24 platen ter plaatse af en brengen die daarna naar Sneek waar ik ze, met behulp van
een grote knipbank, te pas maak. Terwijl wij in de werkplaats bezig zijn regent het buiten
pijpestelen. 's Avonds laten we nog wel eens een molen malen, want nu is er water.
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' De opzetters zin geplaatst aan de bordzjde.

. Jaop Tiedema trekt de kleppen met de treklat dicht.

o De mallen zijn aangebracht met linlcs de neuslijst en rechts de sluitlijst.

(foto's: Jan Hofstra)
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Op zaterdag 14 augustus
gaat de hele molenploeg
van Witmarssum mee naar

,,De Eendracht", behalve
Sierksta die op zijn post

blijft. Die middag wordt de

buitenroede kaal gemaakt

en gestreken. Doordat de

heklatten in tapse bussen

zijn aangebracht moet er
soms flink worden geslagen

waardoor er veel roest wij-
komt. De roede blijkt dan
nog veel slechter te zijn dan

we dachten; op veel plaat-
sen zijn er geen eens meer
molen gemalen, maar als ik

' Jaop Tiedema slaat de heklatten los. Job Koehoorn
assisteert terwijl Posthuma sptjkcrs trekt.

o Jaap Tiedema slaat de roedewiggen los
(foto's: Jan Hofstra).

hoekijzers! Een paar dagen hiervoor had ik nog flink met de

had geweten dat de roede zo slecht was.....
In feite was mrjn vakantie
de 14" augustus al afgelopen
maar alles was zo voorspoe-

dig gegaan dat indien er
nog een weekje Íurn werd
vastgeknoopt dan zou het
waarschijnlijk nog lukken
ook om dit karwei deze
zomer nog af te maken.
Bovendien hadden de men-
sen van Bouw '75 nog één

week vakantie en kon ik
dus nog een week van de
werkplaats gebruik maken.
Ik had die week geen

afspraken en de baas had er
zodoende geen moeite mee.
Alle houtwerk was nu zo
goed als klaar, alleen moest
het nog 2 maal worden
geschilderd. Dit was wel
het ergste werk maar geluk-
kig kon een beroep worden
gedaan op Teernstr4 Jarp
Tiedema, Simon Brattinga
en Job Koehoorn. Op 1,7
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augustus was alles klaar voor ftansport en Sierkstra kwam na het werk met de kipauto

van de gemeente langs. De roede, die wel twee maal znlang was dan de vrachtauto werd
aan de zijklep vastgemaakt en stak zo aan beide kanten een heel eind uit. Aan beide ein-

den werd een vlag gebonden en Sierkstra's schoonzoon, die ook bij de gemeente werkt

reed voorop met een busje en Simon Brattinga er achteraan, alle drie met zwaailichten.

Deze hele stoet ging zo, langs de Usselmeerdijk van Workum naÍu Makkum en van daar

via Wons en Pingjum naar Dijksterburen. Het gras in het weiland naar de molen was

nogal hoog en ik had de zoon van de heer Politiek gevraagd of hij het daar eerst kon
maaien maar deze zei: ,,Rij er maar doorheen, ik heb toch gras genoeg". Zo achteruitrij-
dend (anders kon de brug niet genomen worden) werd de roede bij de molen afgeleverd

en de oude roede kon op dezelfde wijze worden afgevoerd.

De volgende dag hebben Jaap Tiedema en ik deze roede, met behulp van een Tirfor,
gestoken. Voor etenstijd zat de roede erin. Hierbij ontdekken we wel dat het zwichtgat
van de oude roede niet conespondeerde met het zwichtgat van de oude binnenroede van

1940. Dit kwam omdat bij het doorboren van deze as slechts van een kant is geboord

waardoor het gat niet helemaal in het midden uitkwam.

' De aanvoer van de nieuwe Buurma-roede door Sierkstra en de zijnen
(foto: Jan Hofstra).

's Middags hebben we het ijzerwerk aan de achterzijde, zoals de rammelschijf met toebe-

horen, aangebracht. De 19" augustus zijn we weer naar de werkplaats in Workum gegaan

om de laatste onderdelen klaar te maken. Aan het begin van de middag komt Sierkstra

weer om alles naar de molen te brengen. Jaap gaat mee en begint met ophekken en blijft
om nog wat af te maken. Die dag is het zeer warm.

Vrijdag de 20' zijn we weer bij de molen en hekken hem nu helemaal op. De kleppen

kunnen er nog niet in want die moeten nog eenmaal worden geschilderd.

De zaterdag daarop is het echt de laatste dag van mijn vakantie en nu wordt het spannend

want nu moet er echt worden ,,verdekkerd". Jaap Tiedema en Job Koehoorn zijn ook
weer van de partij. Om de I mm dikke aluminiumplaten aan te brengen zijn 800 schroe-
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ven nodig maÍr met de elektrische schroevendraaier worden dezen snel ingedraaid. Om
14.00 zijn alle platen aangebracht zodat er nog tijd is voor wat anders. We besluiten de
binnenroede door te halen zodat deze nog ontroest en behandeld kan worden en om het
zwichtgat op de juiste plek aan te brengen. De heer Posthuma en Simon Brattinga, die
beide kwamen te lessen op ,,De Ondememing" worden door Sierksta naar ,,De
Eendracht" gestuurd. Wij sturen ze onmiddellijk weer terug om een generator en boomra-
chine te halen en maken de binnenroede los. Met de tirfor hijsen we deze roede zo ver
omhoog als mogelijk is. Het uiteinde staat dan ruim een meter boven de grond. Door alle-
maal gaten te boren snijden we het zwichtgat als het ware uit. De dammen tussen de
gaten zagen we weg met een decoupeerzaag. Inmiddels is het al zes uur geweest en
Sierksha komt langs met soep. Dit geeft weer nieuwe kracht en na een flinke teerbeurt
laten we de roede weer zakken en steken daama de zelfzwichtstang. Tenslotte laten we
de molen nog even draaien. Dat is precies een week niet mogelijk geweest. De volgende
week zat ik weer in Zuid-Holland en toen stond Jaap er alleen voor. Er moesten nog
allerlei kleine klusjes gebeuren en ook de kleppen en het hekwerk moesten nog eenmaal
worden geverfd. Het meeste is daama op zaterdagen gebeurd en op 4 september zijn alle
kleppen erin gezet en kon er worden gemalen met alles er op en er aan. Wat opvalt is dat
de molen sneller draai dan anders en dat er vooral bij sterke wind veel minder zeil nodig
is dan anders. Ook schud de molen veel minder heen en weer, is dus rustiger geworden.
\i'el is het zo dat de schroef veel te groot blijft voor zo'n klein gevlucht en dat de molen
nog steeds veel wind nodig heeft al is het minder dan gewoonlijk. Op zondag 14 novem-
ber stond er een storrrachtige wind en ik was benieuwd hoe de molen àch mu houden

met dit nieuwe gevlucht. Ik
trof Simon Brattinga bij de

Pankoekstermolen en

samen gaan we naar

Dijksterburen. Alles leek in
orde alleen de polder stond
door de aanhoudende regen
30 cm boven peil. Hoewel
het niet de bedoeling was

om te malen kunnen we dit
toch niet laten. Het is al

donker maar we weten de

weg. De molen wordt op de

wind gezet en voor de

zekerheid halen we de

stormborden eruit. We zijn
benieuwd hoe de molen
gaat reageren en lichten de
vang. Om precies zes uur
begint de molen te malen
en dit gebeurt met grote

snelheid. Nog nooit zag ik
Het aanbrengen van bepluing door Jan Hofstra

ffoto: lob Koehoorn).
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zoveel water uit de schrcef komen. Af en toe gaat zelfs het schroefrad door het water.
Niettemin gaat alles best. De dekkers maken een gezellig fluitend geluid en zoeven vrij
constant rond. Precies 20 min. later leg ik de vang erop. Vroeger was vangen met zo'n
snelheid niet mogelijk maar nu stelt het niets voor. Volgens de omwentelingenteller zijn
er in die 20 min..553 omwentelingen gemaakt, dat betekent dat er gemiddeld 54 m3/min

is verzet en dat er gemiddeld met 110 enden is gemalen. De molen heeft deze proef
glansrijk doorstaan en we kunnen teweden zijn over dit werk. Nu de binnenroede nog?

o Waar het uiteindelijk allemaal om draoide:
Het verwezenlijken van zelÍzwichting met dekkerwiek. (foto: G. D. W.).
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Beelden uit het Friese
zaagmolenverleden

De oproep om oud houtzaagmolenfotomateriaal voor dit nummer toe te sturen in verband
met het zaagmolensymposium in Woudsend heeft succes gehad. Naast bijdragen over de
geschiedenis van zaagmolen ,,De Fisker" te [.eeuwarden en een knipsel uit Popke
Timmemrans z'n uitgebreide molenverzameling kunnen we u ook een serie fuaaie zaag-
molenfoto's aanbieden die een beeld geven van de tijd toen er nog op wind- en motor-
Iaacht gezaagd werd. De eerste reeks oude ansichten en foto's werd ons toegezonden

door opnieuw molenverza-
melaar Popke Timmermans,
terwijl de tweede reeks
foto's een beeld geeft van

zaagmolen ,,De Jager" uit
de tdd dat er nog rp de

motor Eezaagd werd door
de Nauta's. Inzending daar-
van hebben we te danken
aan Nico Jurgens uit
Valkenswaard die j aren

geleden eens negatieven
mocht lenen van een zoon
van de laatste zager S.

Nauta. Met name voor de

molenaars van ,,De Jager"
betekent deze serie een

ware verrassing. V/ij spre-

ken de hoop uit dat we ook
u konden verassen met
deze toepasselijke kiekjes !

o Zaagmolen ,,De Zwaluw"
in Birdaard in dc tijd dat
er nog met één roede werd
gezaagd. De foto is in de
zestiger jaren gemcutkt
door de heer Karnerman
van wie u in drt nummer
reeds meer foto's Zag
afg e drukt. Zrjn molenfoto -
album w(N voor ons een
w(utr genoegen!
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' In het Frtes Molenboek staat op blz. 61 een oude interieuropnatne van wijlen molen-
vriend lan de Beer. Deze foto werd destijds ten ontechte besihonwd als zijnde het inte-
ieur van de molen van Berlikum. Een nadcre bestudering bracht aan het licht dat we
hier een beeld hebben van ,,De 7.walwv" in de dertiger jaren.

o Deze oudc aruicht van voor de eeuwwisseling toont
stad Bolsward terwijl in de verte dc zaagmolen van
Zoekenwe dit beeld hier thnns tevergeefs.

ons links de korenmolen van de
Schoonhoff zich verheft. Helaas
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. l-andelijk is het gezicht op de stad Workum met haar oude xaagmolen ,,De Koe".
lnnge tijd sÍonden de xaagschuren nog overeind; de Dohe moet het er thans zonder
doen.

. kagmolen ,,De Fiskcr" te lzeuwarden van de firmaTimmermans; het personeel komt
samànmet de baas op defoto bij de zaagratnen. l-eÍ eens op de opklapbare lrap!
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' In Dronrip stond eens dit zaagmolentje op de wagenmakerij van De Boer. Thans
bevindt zich hier een garagebedrrjÍ. (repro ncur ansicht van G. Venema-Dronrijp).

. De krukas in ,,De Jager"; dc uitvinding van dit werhuig stond centraal tijdens lut
symposium in Woudsend.



o Twee van de drie zcngramen in
de voortbeweging der sleden.
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,,De Jager" met daartussen in het krabbelwerk t.b.v.

. De winderij waafinee op windkracht zware balken en boomstammen de molen worden
binnen gehesen.

57

' Het zagen kan beginnen.

I hger Nauta zorgt ervoor dat alles tot de laatse zcrugsnede toe goed verloopt.
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