DE UTSKOAT
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE FRYSKE MOLE'' EN DE
VERËNIGING''GILD FRYSKE MOUNDERS"
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In dit nummer

Van de redaktie

Er waait een nieuwe wind door het Gild Fryske Moundcrs. Bas Kalkmim vt:rtt.lr I I r.r
alles over. Denkt U vooral ook zelf mee. Laatook in dcze uw stcm nict vt:rl()r(.Ír 11;r;ur
Betry en Gerard Gremmé hebben het befaamde draaiurenoverzicht wrrcr ol)li(rl):rkt irr rh.
hoop dat iedereen zijnlhaar gegevens weer doorgeeft.
Uw Utskoat-redakteur werd onlangs onderscheiden. Eric Twijncnbcrg vÍrn (lc: stit lrrirrli
Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding doet het hoe en waarorn uit «k tl«rt.kt.rr
DeNationale Molendag ligt al weer enige tijd achteronzerug maar in «lit rrrunnr(.r lrlrk
ken we uitgeb,reid terug op deze geslaagde dag. Veel fotomatcriaal brcrrgt rlt. pr;rt lrt
van onze Friese molens bU , in de huiskamer.
Op 1 oktober zal de eerste Friese Molendag een feit zijn. Naderc inforrrratit. r)v(.Í (h./r.
dag leest U in dit nummer.
Jan Hofstra kwam de oorlogsinventarisatie op het spoor. Hij vcrtclt hoc t I «lit lrt.t;rrr1i
wekkende dokument ook kunt inzien.
Natuurlijk konden we niet om de brand van de Camminghaburrrstt'nnolt'rr lr.r'rr
D. Swierstra uit Leeuwarden diepte allerlei gegevens op uit z.ijn arc:hic[.

Popke Timmermans is weer van de partij met een lezenswaar«ligr: bij«tr:r1ic ur /ttn
rubriek Uit de knipseldoos. Vlak bij zijn huidige woonadres in Hc,c,rcnv('('n sl.rrrl,'rr
vroeger twee molens en die zijn deze keer het onderwerp vÍrn nirrlt:r orrrlr.r /,r.h
geweest.

Willem Enuop heeft een heel bijzonder molentje beschreven cn gt:tckt.rrrl t I lr.r..,l

r.r

verderop het nodige over, maar aanvulling op zijn artikel w«rrdt trx:gt:jtrit'lrt!
Dit ennog meer kortere nieuwdes zijn te vinden in dit wederonl clikkc nunun(.r

Op 13 mei werd Friesland opgeschrikt door de zoveelste molenbrand in de provinciale
molenhistorie. Aan het eens zo schilderachtige Kalverdijkje brandde de poldermolen van
de voormalige Camminghabuursterpolder af. Men vermoedt dat brandstichting de oorzaak is. De gemeente heeft de molen sterk onderverzekerd, m.rar er gaan wel stemmen op
om herbouw tegenover het otterstation aan de Kleine Wielen te onderzoeken. Al jarenlang heeft De Fryske Mole op restauratie aangedrongen, zadat de geÍneente Leeuwarden
iets heeft goed te maken lijkt ons. Elders in dit nummer leest U meer over deze laatste
Leeuwarder molen.
Dit slechte nieuws wierp toch wel enigszins een schaduw over de overigens fantastisch
geslaagde Nationale Molendag. De redactie ging op pad, ontÍnoette overal enthousiaste
bezoekers en (Éijwillige) molenaars, maar het gesprek kwam ook vaak op de desastreuze
brand in de hoofdstad.
Nu we het toch over de molendag hebben kunnen we aansluitend melden dat de Friese
molendag op 1 oktober a.s. doorgaat. Hoewel in het verderop geplaatste artikel molenaars
worden uitgenodigd om bij hrm collega's op bezoek te gaan, hoeven andere molenliefhebbers niet achter te blijven uiteraard. Gezien de keuze der molens belooft het een
afwisselende en interessante middag te worden. De eerste Nationale Molendag werd destijds gehouden in oktober. Laten we hopen dat het succes van dat gebeuren ook van toepassing zal zijr' op de Friese molendag, zodat het zal kunnen uitgroeien tot een jaaÍlijks
weerkerend provinciaal molenevenement voor molenaars en molenvrienden.
Voor U ligt weer een nurnmer met veel lezenswaardige molenberichten. We wensen U er
veel lees- en kijkgenoegen mee en bovendien een prettige (molen)vakantie.
Gerben D. Wijnja

AGEI\DA
3 sept.: Overijsselse Molendag
10 sept.: Op*, Monumentendag
10 sept.: Sluitingsdatum numner 74

24sept.: Windmill Snldy Unit in Maarn. (Bent U geïnteresscc«l in lxrstzr:11r.ls

1

okt.:
okt.:

4 nov.:

rrrr.t

als thema molens, neemt U dan contact op met Kces van llt:t'k irr Alplrcrr
a/d Rijn (tel. 01720-39091)
Friese Molendag
Monument van de Maand: PingJumer Halsbàn mct molcn "l)c l,.t.rrtlr:rr lrt"
NajaaÍsvergadering Gild Fryske Mounders in Akkrum

Bij de foto op de voorpagina:
Het was 14 ntei j.l. Nationale Molendag. In een zonove.rgolrn lirit'.shttttl *rtrt
genotenworden van hct weer en.... wentelende wieken.
de veenpoldermolen aan de Deelswal

bij Vegelinsoord.
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Op de l<oren- en pelmolen " De Hond" in Peasens werd volop gemalen op
I'l ationale

Molendag. Verderop in dit nutwTrcr een verslag.
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NIEUWS VAN DE STICHTING

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Frygke Mounders

"De Fryske Mole"
1. Fries Molenboek.

In de vorige Utskoat

Opvolging penningmeester

wij

de hoop uitgesp,roken dat nog voor de zomer het
financiële plaatje voor een nieuw uit te geven Fries-molenboek rond zou zijn. Dit is
echter nog niet gelukt. Het bestuur is druk bezig om de zaak'ïond" te hijgen.

2.

hebben

De Achlumermolen.
De raad van de gemeente Franekeradeel heeft op 3 maart j.l. besloten geen medewerking te verlenen aan de restauratie van deze molen. Een van de argumenten was dat de
bonte knaagkever de gemeente veel geld zou gaan kosten. Hiermee loopt de gemeente
een eenmalige toezegging van De Fryske Mole wegens inzet van materialen en arbeid
mis van ca. f 215.W,--. Een dure oplossing dachten wij zo, omdat het bedrag van de
schade aangebracht door deze kevers bij de wethouder niet bekend was.

3. Op 31 mei j.l. vond er een vergadering

plaats tussen de besturen van Gild Fryske
Mounders en St. De Fryske Mole met als voornaamste vergaderpunt de integratie van
verenigingen van vrijwillige molenaars. De hier gemaakte afspraken zullen nader
worden uitgewerkg waama vervolg overleg zal plaats vinden. Zodra meer bekend
wordt zullen wij u op de hoogte houden.

4.

Het bestuur van het Gild Fryske Mounders is verheugd dat op de voorjaarsvergadering
Sietse Smits uit Dokkum zich heeft gemeld als mogelijke opvolger van onze penningmeester Gjildert van der Velde. Sytse is leerling bij Sije Hoekstra. C)ndertussen heeft
Sytse al een paar bestuursvergaderingen meegemaakt. Als de samenwerking van beide
kanten bevalt, zalhet bestuur hem op de najaarsvergadering ter benoeming voordragen aan de leden.
Stageregeling
Een ander staartje van de ledenvergaderingen is een inlossing van de belofte dat het
artikel 11 in het Huishoudelijk Reglement over de stages duidelijker zal worden geformuleerd. Uit het overleg van het bestuur met de vergadering van leermeesters bleek
dat de bestaande tekst alle noodzakelijke elementen wel bevat en wie al weet wat de
bedoeling is leest de tekst haast(!) vanzelf goed. Er hoeft dus maar weinig veranderd
aan te worden.

Artikel

1a

b

Molenrestauraties.

Voor ditjaar zijn de volgende restauraties in uitvoering:
De V/ijnserïnolen
: totale restauratie
De Vlijt in Koudum
: aanbrengen binnenwerk
Voorts hopen wij ditjaar de financiering rond te krijgen voor:
Vijftuizente Hallum
: oplassen ljzeren vijzel
Phenix te Marrum
: herstel voeghouten

Voor 1995 staan gepland:
De Bullemolen te lreuwaÍden
Meerswal te Lollum

: nieuwe roede en vijzel
: nieuwe houten vijzel

De Grote Molen te Mamrm

: nieuwe windpeluw/voeghouten

Voor 1996 en later staan

17 molens op de

lijst voor ruim

f

1

Dit verdeeld over

z«rvecl

mogclijk vcrschillcnclc molcns:

twee maal ccn houE,aagmolen;
twee maal een korenmolen;
twee maal een achtkante poldermolen;
één maal een spinnekop;
één maal een tjasker.
Het dubbel dagdeel stage is niet verplicht voor het type molen dat voor de vrijwillig-leerling-molenaar lesmolen is.
De stages op de dasker en de spinnekop worden verzorgd door de eigen vrijwilI i g -l eermees ter-rno lenaar v an de vrij willi g - leerl ing -mo lenaar.
Een stage is alleen geldig:
Op een molen die als lqsmolen is aangewezÈndoor het Gild Fryske Mounders;
Op een molen onder leiding van een gediplomeerd vrijwillig-gezelmolenaar of vrijwillig-molenaar met toestemming van de betrokken

c

d
2

miljoen.

11

Gedurende de «rplcidingsperiode dient de vrijwillig-leerling-molenaar z.even
dagdelen stage te lopen.

3

a
b

vrij w i ll i g -l eermees ter-molenaar.
De vrijwillig-leerneester-molenaar dient een stage, achteraf mede te ondertekenen.

Plaats:

Er staaÍ:

Lees:

1b

lesmolens:

2b1 (nieuw)

molens:
2b
op een molen

2b

Een andere wind...

2b1
op een andere molen dan een lesmolen van het Gild Fryske
Mounders
onder v erantwoordelijkheid

2bl (nieuw)

met toestemming

3

3

2b2

zbL (nieuw)

dient een
stage, achteraf

dient in dit geval een

2b2 (nieuw)

stageverslag

in het maalboekje

achteraf
Omdat één en ander in hoofdzaak van belang is voor de leden in de categorie leerling
worden deze wijzigingen verwerkt in de nieuwe versie van het maalboe§e. De voorraad
van het oude vertrouwde maalboekje is weer op (dat is een goed teken!). In de nieuwe
versie komt een overzicht van de artikelen uit het Huishoudelijk Reglement die de procedures van de opleiding beschrijven.

Mutaties
Bedankt:

G 254L

Y. v.d. Woude, R. van Nautaweg 78, Giekerk

Verhuisd:

RG2l4

B. Scheepers, Sinderhoven 26,9254 GD Hardegarrjp

Van G naar M:
G 256M G. J. Pouw, Zutarteweg 70,

l4l2

GE Naarden

Nieuwe leerlingen:

G 260 L
G 262L

T. Kamsrq Laekwerterwei 3, 8843 KK Spannum
D. v.d. Spoel, Dodo van Haskstraat 19, 8501 KS Joure

Van

L naar G:

G
G

229
228

Van

L rnar BG:

G
G

251
8G252
BGZI2
BG

Wijnsmq Hoge Dijk 132,8564 NZ Sint-Johannesga
A. Boersma, Hoge Dijk 132,8564 NZ Sint-Johannesga

J.

Op de afgelopen voorjaarsvergadering heeft her bestuur de voorzet gepresenteerd om verscheidene activiteiten binnen de vereniging door werkgroepen te laten verrichten.
Er is een eerste voorstel op binnengekomen. Het gaat hierbij om het idee de kennis over
spinnekoppen op papier vast te leggen. Dit idee leefde al langer, maar nu wordt dit mogelijk in de vorm van een werkgroep Segoten. Ik heb hierover al contacten met enkele
enthousiaste molenaars die willen meewerken aan dit document.
Op de voorjaarsvergadering rees ook de vraag wat vool werkgroepen er dan in het leven
geroepen moesten worden. In de eerste plaats moet er niets: u als lid bepaalt wat er in de
vereniging wel of niet gebeurt. Eén van de doelen van de werkgroeperstructuuÍ is ook om
initiatieven die bij de leden leven te stimuleren, waarbij het bestuur slechts coördinerend
optreedt en een budget kan verschaffen.
Toch noem ik enkele voorbeelden van de werkgroepen die van belang zijn'
Een werkgroep publlciteit is er één van. Hoe treedt de vereniging naar buiten: hoe halen
we de publiciteit; hoe laten wij weteÍI wat wij doen en wat het brede belang van onze vereniging is en hoe zorgen wij voor voldoende instroom van nieuwe leden. Dit zijn geen
gemakketijke vragen maÍr het is wel een boeiende uitdaging.
Een andere werkgroep kan zich richten op het komende lustrum. Dit is altijd een feit om
te vieren, maar het kan op allerlei manieren.
Onze vereniging biedt opleiding aan leerlingen. Ook nadat men geslaagd is, streeft het
bestuur naar het aanbieden van leerzame activiteiten. Hier valt ook veel werk te YeÍ7.etten in de vorm van het nemen van initiatieven en/of het afstemmen op de wensen, het uitnodigen van sprekers, instructeurs of wie dan ook, het regelen van de locatie en het
inlichten van de leden. Er kan een werkgroep komen voor een samenhangend aanbod van
activiteiten met eventueel daamaast werkgroepen die de onderdelen organiseren.
Hierboven heb ik niet alleen denkbeeldige voorbeelden genoemd. Dit zijn werkgroepen
die daadwerkelijk in het leven zouden moeten worden geroepen. Ieder die voelt voor één
van de genoemde werkgroepen (of een andere!) kan contact met mij opnemen. Overigens
verplicht contact opnemen verder tot niets. Het aandragen van een idee voor een werkgroep is ook welkom zonder dat u er zelf aan deelneemt, laat staan dat u een compleet
bemenste zou moeten presenteren.
Ik heb in dit stuk duidelijk gemaakt welke concrete mogelijkheden er zijn voor werkgroepen. Verder hoop ik dat wensen die bij u leven het bestuuÍ bereiken, in welke vorm dan
ook. In dit stadium is één en ander nog vrijblijvend. Wat ik echter wel verwacht is, dat
ieder de gedachten laat gaan over ideeën voor of deelname daaraan.

S. van Houten-Pilkes

R. van Houten, Scheerstraat 1, 8861 TE Harlingen
M. J. van Schayk, Postbus 33, 8490 AA Akkrum

Nieuwe leden:
G 261 M C. H. G. Teeuwisse, Duyvenvoordestraat 3,2681 HH Monster
BG 263 A. Hijma, Breduk 19, 9051H2 Stiens

Voor vragen, ideeën, suggesties, wensen of aanmeldingen kunt u allemaal terecht op het
onderstaande adres.

Bas Kalkman,
Amelandsdwin ger 433, 89 1 1 LT Leeuwarden, tel. 058-1 375
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Draaiuren- ov erzicht L993

20

2t
Nadat dhr. Lubbers gestopt was met het jaarlijls weergeven van het praktisch bezig zijn
met de molens in de provicie Friesland, werd algauw het gemis gevoeld van dit historische gegeven. Bij het veelvuldig bezig zijn met een molen behoort niet alleen het werken
en onderhouden hiervan, maar ook het kennen van zijn geschiedenis. Het vastleggen van
zijn staat van dienst hoort hier eveneens bij.
Een ander aspekt om de draaiuren te registreren kan gez-ien worden in het licht van de
motivatie van de ene molenaar ten opzichte van de andere. Vaak hebben we een duwtje in
de rug nodig om de raderen weer op gang te brengen.

Daarom deze hemieuwde aanzet om al wat maar wetenswaardig is, vast te leggen.
Jammer genoeg geeft de enquète geen totaal beeld van de werkelijk gedraaide uren, maar
wij hopen dat dit de aanzet z.al geven. Mochten er onder u nog zijn die geen overzicht
hebben opgegeven stuur het dan alsnog in!
Deze manier van opzet is, en daar zijn we ons terdege van bewust, voor verbetering vatbaar. U heeft dan ook gelukkig vele suggesties op papier gezet, die we bij volgende versies mee zullen nemen. Eén suggestie of opmerking nemen we niet mee en dat is de vraag
waarom het nri op G.F.M. papier moest. Juist vanuit het G.F.M. werd de behoefte gevoeld
om dit vast te gaan leggen. En het gaat ons te ver om de geschiedschrijving ook al ondergeschikt te maken aan de tweestrijd die door bepaalde groeperingen gevoerd worden.
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r07

5

103

6

83

7
8

67
42

9

4t

l0

3l

l1

23
2

t2
l3
t4

20

t9

Tot.
0
0

V/indlust
De V/eijert

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

De Vlijt
De Onderneming
De Hoop
De Korenaar
De V/indlust
Rust Roest
De Zwaluw
De Phenix
De Hoop
Zcldenrust
De Formerumermolen

I

l6

5

Ropt"

t7

4

De Hoop
De Groene Molen

ttz

Onbe.

De Floop
Korenmolen
Surhuisterveen

r5

l8

Bel.

I{ollum (Ameland)
Surhuisterveen

Vrouwenparochie

50

20

70

Joure

80

80

[.angweer

KM
KM

120

120
123

Anjum
Noordwolde

KM
KM
KMP
KMP

Windlust

5

24
25
26

3
r 15

De Hond
't [-am

64

82

146

Peasens

5

150

V/oudsend

tt4

\i/elgelegen

r45

400

27

120

Korenmolen te
Sloten
De Hoop

208

304

700

300

28

ll8

I

400

Heerenveen

5r2

Sloten

KM
KM

000

Stiens

KM

Zaagmolens

Molen
I

t02

2

l r6

3

Tot.
614
0
0

De Rat
De Jager
De Zwaluw

Plaats

Ulst

7
3

76
70
69
65
56

8

53

9

49
77

Spinnekop Ioogland
f)e Hantumermolen
Alde Swarte
Bruggeburen
Westermolen
Spinnekop Kramer
De Hatsumermolen
De tlimriksmolen
f)e Schalsumermolen
De Ikkers
De Polslootpoldermolen

Tot.

320

Plaats

Hantum

PM

Oosterlittens
Winsum
Winsum

0

Wirdum
Dronrijp

PM
PM
PM
PM
PM

0
0

[.eeuwarden
Schalsum

PM
PM

0
0

Wartena

PM
PM

0
0

0
0

ll

l0l

t2

0

Wommels

13

80
126

Warntille

KMP

tlet Zwaantje

0

KM
KM

t4

r23
122

KMP

l6

106

Oldetrijnsterbrug
De Rietvink
Ybema's Molen

0

l5

Nijemirdum
Nijetrijne
Nijetrijne
Workum

KM

t7

Y\NÍPZ

l8
t9
20

9l

Terschelling

KM
KM
KM
KM

96
99
46

2t

89

Metslawier
[Iolwerd

KMP
KMP

22
23

88
82

Joure

KM

24

47

Makkinga
Koudum
Witmarsum
Suameer

Sexbierum
Burum
Munnek ez,ijl
Birdaard
Nes (Ameland)

Dokkum
Dokkum

Tvpe

V/oudsend
Birdaard

KM
KM
KM

Wolvega

I

Poldermolens
Molen

Rec#

l0

0
0
25

30

6

6
7

KM
KM

t7

125

5

Plaats

l3

23

Korenmolens
Molen

Rec#

stermolen
Penninga's Molen
f)e Boamsweachstermolen
De Eendracht

22

4

B. en G. Gremmé (enquètecommissie)

f)e Vrouwbuur-

Lonjé
Spinnekop
De Munts
De Rispensermolen
De Comwerdermolen
De Borgmolen
Princehofmolen
Arkens

Akkrum

0
0

Bolsward
Oldeboom
Buitenpost
Oosterend

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

0

Comwerd

PM

0

Grouw
Eernewoude
Franeker

PM
PM
PM

0
0
0

0

0
0

10
25
26
27
28

29
30

62

l3
25

44
32

2t

31

34

32
33

17
15

34

t2

35

9

36

37

37

38

38
39

109

40

95
40

4l

119

42

75
132

43

44
45
46
47
48
49

35
108

t8
93
105

50

33

5l
52

94
74

53

8

54

t6

55

1l

56

58
87

57
58
59

92
124

60

51

6r

29

62

22
60
28
57

63

64
65

66
67
68

rt7

Froskepöllemolen
De Phenix
De V/estermolen
De Kievit
Steenhuistermolen
De Beintemapoldermolen
De Slagdijkstermolen
De Volharding
De Hogebeintumermolen
I)e Grote Molen
De Gans
De Oudkerkermolen
De Hoop
De Snip
f)e Jansmolen
De Broekmolen

7

11

0

[,eeuwarden

0
0

Marrum
Kollumerpomp

0

Menaldum

0

Stiens

0

Westergeest

0

Oude

0
0

Jislum
Hogebeintum

PM
PM

0
0

Marrum
Ezumazijl

0

Oudkerk

PM
PM
PM

lrye

0

Roodkerk

V/orkum

25

Workum
Dokkum

26
30

Goingahuizen
Vegelinsoord

PM
PM

2

8

t2

7

l9

Mildam

Duivenhok

20

20

'l'zum

De Hersteller
Binnema's Molen
De Himmole
De Nylanner
De Geastmermarmole
I Ieechhiem
De Grevensmolen/
Deelsmolen
De Olifant
De Modderige Rol
Fatum
De Miedenmolen

2A

20

St. Johannesga
Stiens

De

1-ongermolen

Vijfhuister of
Hoekstermolen
De Kleilansmole
Terpzicht
f)e Haensmolen
De Bird
De Gooijer
De Marsumermolen
GenezarethKloostermolen

20

20

l9
l3

z

2r

l0

23

20

5

20
30
5

26
30

4

30
30
30

Birdaard
Goingahuizen
Tzum

t2

l9

3l

Holwerd

33

llallum

40
40
40
40
57
58
59

Marrum

40

40

N
N
57

42

l6

35

24

Victor

26

34

Ypy

49
45

M0ne
De Balkendstermo
Puollen
De Scharrerunoune

55

f)e Keimptilsterm

30

Tochmaland

Goingahuizen
Broeksterwoude

25

33

20
46
70
75

Marssum
Grouw
Grouw
Wolvega
Marssum

I{allum

ll

60
60

Wanswerd

t8

63

Oude

&

Scharsterbrug

70

Dronrijp
Kollum

44

l8

PM

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

10
10
10

l0

PM
PM
PM
PM
PM
PM

u

75

Rijperkerk

lrije

Dronrijp

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

69

104

70

50
90

7r
72
73

5Z
85

74

z4

75

66

76

97

77
78

39
84

79

100

80

8l

12
73

82

7t

De Geeuwpoldermolen
De Rentmeester
De Klaver
De Bullemolen
De Hiemertermolen
De Klaarkamstermeermolen
FlempenseÍïneermolen
De Oegekloostermolen
De Grote Molen
De Pankoekstermolen
De Babuurstermolen
De Eendracht

70

l0

80

Opp"nhuizen

PM

80
88
100
80
100

l0

90
94

PM

4

100
104
104

Menaldum
Bolsward
[-ekkum
Burgwerd
Rinsumageest

PM
PM

6

fi4

Warga

PM

tt4

Hartwerd

PM

6

24

108

tt4

ll8

PM
PM

ll8

Akkerwoude

PM

72

50

122

Witmarsum

PM

136
160
169

136
244

ljerkwerd

84

PM
PM
PM
PM

Meerswal
f)e Huinsermolen

285

Molen

Bel.

lll
9

280
294

Kimswerd
[-ollum
FIuins

Tjaskers
Rec#

Onbe.

Tot.

8

68

9

6t

aaldasker
Bokdasker
Paaltjasker
Paaldasker
(Vesuvius)
Paaltjasker
Paaltjasker
Paaltjasker
Paaltjasker
Paaltjasker

l0

130

Boktjasker

0
0
0
0
0
0

1l

8l

Paaltjasker

10

2

54

3

129
128

4
5

6
7

127

ll0
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Plaats
UNJE

0

Augustinusga

0

Wyckel

0

Elsloo

Offingawier
Workum

TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ

Veenwouden

Ilolsward
l.eeuwarden

Wyckel
Wyckel

.

Op de voorjaarsverga-

dering kon aan twee
vrijwilligers het certi-

ficaar gezel

worden

overhandigd. Klaas

Lenstra van De Fryske
M ole feliciteert hier
Jan Wijr*ma. Links
Arie Boersma, de l50e

geslaagde
G.F.M.

van

het

t3

r2

Berichten van, voor en over
molenaars en molenvrienden
. Utskoat-redacteur onderscheiden voor vernuft en volharding
Op 5 maart j.l. vond in Den Haag de Algemene Vergadering plaats van "De Hollandsche
Molen", vereniging tot behoud van molens in Nederland. Tijdens het middaggedeelte is

het gebruikelijk dat "De Hollandsche Molen" even plaats maakt voor de Stichting
"Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding".Deze stichting, opgericht in 1973, reikt
dan traditiegetrouw enkele oorkonden uit. Dit is dus ieLs anders dan de "certificaten van
verdienste" die De Hollandsche Molen jaarlijks (al sinds 1939) uitreikt aan personen die
zich verdienstelijk hebbeÍl gemaakt voor het molenbehoud.
Het fonds is indertijd opgericht door wijlen de heer Ir. F. D. Pigeaud. Het kent jaarlijks
enkele 'Jaarprijzen" toe aan organisaties of personen die zich verdienstelijk hebben
gemaakt voor het molenbehoud, met de nadruk vooral op "vernuft en volharding", of
voor het leveren van een buitengewone prestatie.
Op 5 maart j.l. mocht de redacteur van uw blad, de heer Gerben Wijnja, één van de oorkonden van deze stichting ontvangen (dus geen certificaat van verdienste, zoals in de
Utskoat nr. 73 ten onrechte werd vermeld). Uw redacteur was, in al zijn bescheidenheid,
in zijn redactioneel voorwoord van nummer 73, z,eer summier in de berichtgeving over
zijn onderscheiding. Daarom wil ik op deze plaats gaarne de reden voor deze onderscheiding wat nader toelichten.
De heer Wijnja ontving de oorkonde in het bijzonder voor zijn werk op publicitair gebied.
Het "molengiftenfonds" acht namelijk voor het behoud van molens niet alleen het werk
van molenaars, molenmakers, molenstichtingen en -verenigingen van belang, maar ook
de publiciteit over molens, over htm geschiedenis, over het molenleven etc. Vandaar dat
reeds eerder enkele pe.rsonen die zich op dit vlak verdienstelijk hebben gemaakt, een oorkonde ontvingen: de heer B. G. Kloosterman uit Dalfsen in 1987, de heer J. Th. Balk uit
Amsterdam in 1990, en de heer J. S. Bakker uit Moerkapelle in 1993.
En nu viel de eer dus toe aan uw redacteur de heer G. D. Wijnja. Zijn molenenthousiasme
dateert al uit het begin van de zeventigerjaren, en begon op Penninga's Molen in Joure.
Eind zeventiger jaren beijverde hij zich voor het herstel van molen De Hersteller in
Sintjohannesga, o.a. door een lijvig artikel over deze molen en zijn geschiedenis te schrijven. Na de restauratie van dez.e molen hebben Gerben Wijnja en zijn gezin de molen vele

1975 verscheen, het ansichtkaaÍenboek "Langs oude Friese windmolens" uit 1977, en
het boek "Strijd in de polder" over de molengeschiedenis van de Sintjohannesgaasterveenpolder uit 1984. En dan zijn bijdrage aan het Fries Molenboek uit 1980. Gerben deed
archiefonderzoek, sprak met talloze mensen, stelde interviews met molenaars op schrift,
en we mogen hem zo langzamerhand gerust een molenhistoricus noernen. Daarbij heeft
hij zich ook altijd sterk gemaakt voor het behoud van de Friese (molor)taal.
Voorts wil ik nog zijn bijdragen voor het blad "De Molenaar" noemen, met zijn jaarlijkse, vermaarde kerstpuzzel.

Een andere kwaliteit van de heer Wijnja is het omgaan met en scfuijven voor kinderen
(hij is in het dagelijks leven onderwijzer!). Hij schreef "Us Fryske M0nen" voor de jeugd
van ll tot 18 jaar, schreef enige tijd artikelen voor de kinderpagina's in het weekblad
'tsoerderij", organiseerde excursies naar molens voor schoolklassen etc.
Tenslotte wil ik vermelden dat Gerben Wijnja de pen niet alleen hanteert om teksten op
papier te zetten, maar dat hij ook geen onverdienstelijk tekenaar is: velen kennen zijn
zelfgetekende nieuwj aarskaarten!
Al met al een "staat van verdienste" die het bestuur van het Molengiftenfonds voor
Vemuft en Volharding in januari van dit jaar deed besluiten een oorkonde aan hem toe te
kennen. Wij hopen dat we nog vele jaren van Gerbens pennevruchten mogen genieten.
Eric Zwijnenberg
Bestuurslid Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding

jaren bewoond, en had deze molen vaak het hoogste aantal draaiuÍen per jaar in
Friesland.

Maar, zoals gezegd, het zijn vooral de activiteiten van Gerben op publicitair gebied die
nu werden bekroond. Vanaf het eerste nuÍrmer van De Utskoat in febr. 1976 was hij
redacteur. Nu dus al 73 nummers lang! AIs er ergens sprake is van volharding, daÍl is het
hier. Het is toch wel een bijzondere gave om met zoveel enthousiasme en krmdigheid
zoveel nummers van uitstekende kwaliteit te laten verschijnen.
Maar Gerben heeft meer op zijn naaln staan: Een boekje over Penninga's molen dat in

GerbenWijnja op pad met fototoestel, gekiekt door molerdotograaf
Rotterdam bij de molen van Kimswerd.

J.

L. J . Tersteeg uit
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Nationale molendag 1994
Vanuit diverse delen van de provincie ontvingen we berichten over het verloop van de
Nationale Molendag. We hebben de indruk dat er dit jaar opnieuw veel molenaars in
touw waren om van dit jaarlijkse, landelijke molenspectakel een feest te maken. Het is
echter nog niet mogelijk een volledig beeld te geven van alle windmolens die draaiden.
Dat hopen we overigens wel in een volgend nuÍuner te kunnen weergeven. Gerard
Gremmé stuurde ons evenwel zijn verslag dat we hieronder laten volgen. Redactielid
Willem Entrop maakte enkele foto's tijdens zijn molentocht, terwijl we zelf ook nog op
pad gingen om de schoonheid van ons Friese molenbestand te vereeuwigen.

Molendag 199{ op De Hond te Peasens
Wat moet het op deze l4e mei een feestelijk wakker worden geweest zijn voor de vrijwil.
lig molenaars. De slaap nog in de ogen naaÍ buiten kijkend, bemerken dat de lucht strak
blauw is en aan de bomen zien dat er een goede maalwind staat vanuit het N.O. In tegenstelling tot het vorige jaar hadden we op De Hond besloten om niet meer s' nachts te
draaien daar er daarvoor bij de toeschouwers geen animo bestond.
De molenploeg bestond deze daguit Betty, Gerard, Koos en Cees. Voor Cees Teeuwisse

was het dit jaar de eerste keer en hopelijk nog vele malen na deze dat hij op De Hond mee
deed. Cees is dit voorjaar verhuisd van Monster naar het molenhuis te Peasens en hij
hoopt hier zijn stek gevonden te hebben. Reneé Jan en Elles die nomraliter ook altijd deze
dag op De Hond zijn, draaiden op de Steenhuister en de molen in de Groene Ster. De dag

ervoor hadden we bij onze fouragehandel uit Anjum 500 kg gerst opgehaald wat weer
bereidwillig was afgestaan door de fimra Brouwer, die we nu toch wel tot onze sponsors
mogen rekenen! Omdat we de molen altijd op het Z.W. achterlaten moest er flink gekruid
worden. Hierna hebben we de molen ingespannen met twee halve op de binnenroe, de
vlaggetjes van end naar end gespannen en verder zonder te zwichten de dag met deze
zeilvoering kunnen malen. Rond het middaguur begon de wind wat naar het noorden te
krimpen zodat er iets bij gekruid moest worden. In de loop van de middag kon je aan de
bovenlucht goed zien dat de volgende depressie vanuit het Z.W'. alweer in aantocht was
en later op de middag begon de wind dan ook deze kant op te ruimen. Omdat er toch maar

met twee zeilen gedraaid werd, hadden we de andere er 's morgens afgehaald om er
onderhoud aan te doen. Aan het ene zeil kwam een nieuwe kikker lijn en aan het andere
nieuwe hoektouwen; tevens hebben we ze beide in de Hydrofil gezntzodatze weer weerbestendig zijn voor de eerste tijd.
De publieke belangstelling kwaur pas laat op gang, maar aan het einde van de dag stonden er toch + 60 namen in het logboek.
Voor ons was dit één van de mooiste molendagen van de laatste jaren.

G. C. Gremmé

-

. Bij De Hoop te Su"arneer wc$ hct een
gezcllige drukte. Voor de molen wcs een
stempelpost vcm een fretstocht ingericht.

Enkalc kraarnpjes boden de

bezoel<er

gelegenhcid molenbrood en diverse meelsoorten te l<open.

(foto: W.E.)

.

Molen De Hond te Peasens, eigendomvan De Fryske Mole, was in bedrijf. De hoogst
gelegen molen van het Friese platteland trok toch nog rncnig Lwzoekcr waaronder.
molenaar Broekcma uit Dokkum die naast de trouwe molerwar,s van de koren- en pelrnolen op de stelling poseert.

16
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In de l<oren- en pelmolen Ropta te
Metslawier l<on m.olenaar Dirch van der
Veen diverse bezoekers verwell<omen.
Een van hen tel<cnt het gastenboek. De
historischc molen heeft een prachtig
oud interieur waarin we toch nog enkele

De grote molen te Broeksterwoude 'yn
't spier' voor Molendag 1994.
{foto W. E.)

hedendaag se verworvenheden bespeur den: een stofzuiger onder de werlcbank

en tegen een achtl<nrustijl een brandblusser, belangrijke apparaten die thans
evenwel niet mogen ontbreken.

Ook bij De Zwaluw te Birdaard veel per {tets gektmen bezoekers. Onder in de molen
l<on men

onder het genot van een pannekoek van de vermoeienissen bei«tmen"

(foto: W.E.)

Dankzij circuitbemaling hoefde molerutar Sije Hoekstra dat middel niet te
hanteren en bleef De Phenix bij Manum
bruisend z'n werk doen.

In het HanÍwn"erleeg laeeg

molennar

Anne VLsser tlleer bezoekcrs dan vorig
joor. De molen, die eigendom van de
gemeenÍe is, bemaalt nog steeds op wind-

lqacht zo'n 100 lrcctare. in geval van
windstilte kan molennar Visser een beroep
De RenÍmeester bij Mernldwn van de Stichting Molerts in Menaldwnadeel had over de
wirtd nict te Hagen. Dewateraanvoerwos eerder eenpunÍvctnzorg: tut enenwas hct peil
zover gezalo dat moletutar Piet de Jong de molen regelmatig op de vang moest zetten.

doen op de electromotor.
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Friese Molendag 1 oktober
In een bespreking van het bestuur van het Gild en het afdelingsbestuur in Friesland van
het Gild is enige tijd geleden afgesproken om gezamenlijk een Friese molendag te organiseren. In afwijking van het bekende patroon willen beide beshrren deze molendag nu eens
bestemmen voor collega-molenaars.
Voor het eerst op zaterdagmiddag 1 oktober us. zal deze molendag, of beter gezegd
"molenmiddag" worden gehouden en zullen de volgende molens voor de collega-molenaars in vol bedrijf zijn: houizaagmolen "De Jager" te Woudsend, korenmolen "Het
Lam" te Woudsend, poldermolen "De Babuurstermolen" te Tjerkwerd en spinnekop "De

Vlijt"
Deze

te Koudum en de

Workumer'Nijlanner".

vijf molens liggen in een op

één middag gemakkelijk af te leggen route. "De

Vlijt"

in Koudum wordt binnenkort gerestaureerd. De molenaars van deze molen verwachten
dat één en ander wel vóór I oktober klaar zal zijn. Er is door ons bewust gekozen voor
In zaagm.olen De Rat was het bezoekcrsaantal weer groot. Er werden in lJlst
goede zakcn gedaan voor het Doris
Mooltsje te Oudega: kDlfre en koek gingen over de toonbank voor het goede
doel en bovendien werden er balken

. De ambachtelijke l<orerunolen in Stiens
had de molenfeestdag aangegrepen om
in actie te l<omenvoor een goed doel: er
werden pawukoeken gebakken t.b.v" de
bouw van een graanntolentje in Burkina

een 'middag", zodat molenaars 's ochtends nog met hrm eigen molens in de weer kunnen,
want dat krmnen ze toch niet laten. Hoewel deze molenmiddag in de eerste plaas wordt

F aso.

gezaagd ten behoeve van het nagestreefde herstel.

In hct woonvertrek vaÍ1 de veenpoldermolen mn de Deelswal bij Vegelirsoord gingen de
molennars 's ovon^ds aarlziÍten voor een smítkelijke srurtmaakijd. Toen ltct hier donker
begon te worden werd de wiekcndrager in de verliclÉing gezet. T-ot middernncht was nlen
hier op z'n post, mflor van draaien kwarn toen niks truer daar de wind lwt liet afweten.
Daar werd niet om getreurd, wanÍ de dag als gehcel was bijzonder geslaagd.

" 't LaÍn" te Woudsend
Molendag.

op Nationale

De Jager" in dezelfde plaaÍs tijdens de
laatste restauratie eind '93 .
"
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De Nijlannerm.ole" voor de restaura-

Sp

inne l<op -l<ore nrnolen " D e V I ij t"

(foto: L. Poepjes).

tie.

gehouden voor de Friese collega's zijn molenaars van elders en onze eigen Friese molenvrienden vanzelfsprekend ook van harte welkom. Alle collega's zullen in het molenaarshuis in Woudsend worden getrakteerd op een aangeklede kop koffie.
Om te voorkomen dat alle molenaars aan het begin van de middag tegelijk dc molens in
Woudsend zullen overbevolken - we rekenen namelijk op een grote opkomst - verzoeken

3;--J^-lf

.

Molenroute door Zuid-West Friesland.

Ttjdens de afgelopenwinter maalde

"

De Babuurstermolcn" er voor de prins

flink op los.

22

23

we de Friese molenaars die wonen boven de lijn Sneek-Drachten hun rondreisje in
Woudsend te beginnen (dus: Woudsend-Tjerkwerd-Koudum) en zij die beneden die lijn
wonen te beginnen in Tjerkwerd (dus: Tjerkwerd-Workum-Koudum-Woudsend). En
mocht u elkaar onderweg inhalen dan is er in ieder geval genoeg te bepraten.
Wij hebben inmiddels de molenaars van genoemde vijf molens benaderd en deze hebben
allen verklaard met veel genoegen voor hun collega's te zullen draaien en wel van 1.3.00
tot 18.00 uur.
De hierbij gepubliceerde route-kaart is bedoeld om u alvast wegwijs te maken terwijl de
afgedrukte foto's zijn bedoeld om u alvast lekker te maken.
Mocht iemand nog iets over deze middag willen weten, dan even bellen met Betty
Gremmé (058-151758) of Dirk Kamminga (05116-3479).

Moleninvent aÍrsatie

ï

I

BettylDirk

\

I
familie S. Posthumus uit Hoornsterzwaag schonk deze steen onlangs oan zcngmolen "De Rat". Hi is gevondcn bij de aanleg van de riolering bij de Eewal nabij sloperij Cohen in ltetmarden in 87-88. Wie kan zeggen bij wetkc molen deze steen hoorde?
:\:":L::
t:

1\

'1:
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voor koren- en industriemolens, een B-formulier voor poldertnolens en een C-formulier
yoor waÍerradmolens. Op de formulieren wordcn een 15-tal vragen gesteld, zoals oyer
het bouwjaar, de naann van de molen, wie de eigenaar en de molenaar zijn, waarvan de
molen is gemaakt, wat de vlrcht en het wieksysteem is, wie dc vaste molerunaker is enz.
De gemeenten werden belast met de uitvoering van deze enquète en de molens zijn dan
ook per gemeente geihventariseerd. Dit heeft wel tot gevolg gehad, dat de kwaliteit van
deze inventarisatie nogal wisselend is: de ene gemeente nam deze opdracht nu eenmaal
serieuzer dan de andere. Ook werd verzocht om foto's van de betreffende molens bij te
voegen. De ene gemeente stuurde daarvoor een beroepsfotograaf op pad, de andere
gemeente liet dit door de beheffende ambtenaren doen, sommige gemeenten stuurden
(bestaande) ansichtkaarten en er waren ook gemeenten die helemaal geen foto's stuurden.

mulieren. De formulieren worden bewaard

De

L9

Omdat de Duitsers het hier toen voor het zeggen hadden, is weleens gesuggereerd dat de
uitkomsten van deze enquète niet overal betrouwbaar zijn, omdat r.ren de bezetter wilde
tegenwerken door valse informatie te geven.
De formulieren van Friesland heb ik doorgenomen, mam ik krijg juist de indruk dat de
gegevens vrij betrouwbaar zijn. Natuurlijk hangt veel af van de enquèteur, de ene meet de
vlucht van de molen precies op, een andere vraagt de eigenaar (die vanzelfsprekend een
grote molen had) en een derde schat maar wat. Bij het verzamelen van de gegevens van
het laatste molenboek zat men met hetzelfde en ik kom derhalve tot de conclusie dat de
oorlogsomstandigheden geen noemenswaardige rol hebben gespeeld op de kwaliteit van
deze inventarisatie. Ik weet niet wic het initiatief voor dez.c inventarisatie heeft genomen
en wie voor de uitvoering daarvan verantwoordelijk was, lnaar het is best rnogelijk dat de
Duitsers daar niet eens zoveel mec tc rnaken hadden.
Het schijnt dat de inventarisatie van dc provincie Friesland, in vergelijking met de andere
provincies, vrij compleet is. Alleen van de gemeente Oost-Dongeradeel ontbreken de for-

Bij welke molen hoort deze steen?
-

.

42/

In 1942/194i is het molenbezit in ons land door de overheid geïnvenÍariseerd. Hiertoe
had men drie verschillendc enquëteformulieren ontworpen, te weÍen een A-formulier

Tot ziens op één oktober
Oan't sjen op ien oktober
Namens beide besturen:
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in het archief van de

vereniging "De

Hollandsche Molen" (Sarphatishaat 634 in Amsterdam) en zijn daar, naast allerlei andere
interessante zaken, op donderdagen te bezichtigen. Wanneer men op zoek is naar een
bepaald iets dan verdient het wel aanbeveling om vooraf even te bellen zodat de beheerder kan gaan kijken of het er is of dat hij het vast klaar kan leggen. Het is namelijk wel
eens gebeurd dat iemand helemaal uit Groningen kwam om wat op te zoeken terwijl dat
net was uitgeleend!
Ook vanuit Friesland ligt Amsterdam niet naast de deur en men moet er vaak een dag
voor vrij nemen om het archief te bezoeken. Omdat ik de gegevens van deze inventarisatie voor Friesland zo interessant vind, heb ik, met toestemrning van "De Hollandsche
Molen", de Friese formulieren gekopieerd (meer dan 600 kopieën) en <leze laten opbergen in de provinciale bibliotheek aan de Boterhoek 1 te lreuwarden (tegenover de
Oldehove). Hier zijn de gegevens voor een ieder gratis ter ínzage en kunnen ze eventueel

a

25

worden gekopieerd. Deze biblio0reek is meestal 6 dagen in de week open (ook wel 's
avonds). Ik weet niet precies waar ze zijn opgeborgen maar de heer Seinstra weet er alles
van,
\Yat beaeft de inventarisatie van de Friese molens is het verbazend te noemen dat er toen
nog meer dan 300 molens waren. Ik denk dat er geen provincie in Nederland is waar het
molenbestand na de oorlog zo is achteruit gegaan. (Op de Arob-zitting tegen het afwijzen
van een provinciale subsidie aan "Dorismooltsje" te Oudega, citeerde Johan Bakker een
naoorlogs verslag van 'De Hollandsche Molen" over de toestand in Friesland: "Hier
breekt men ze het liefste af').
Hoewel de provincie Friesland een van de eersten was met een molenverordening, heeft
dit niet kunnen verhinderen dat meer dan 6O7o van de toen aanwezige molens is verdwenen! Vooral onder de kleine boerenmolens heeft een ware kaalslag gewoed. Wanneer we
ziennaar het beleid van de huidige provincie en sommige gemeenten en naar het feit dat
de meeste donateurs van de "Fryske Mole" van buiten de provincie komen, dan vraagt
men zich af hoever het moet komen voor men zich hier eens flink begint te schamen!
Maar terug naar het onderwerp. De resultaten van de inventarisatie zijn als volgt:
Gemeente

Achtkarspelen
Ameland

Formulier A

Formulier B

(Industriemolens)

(Poldermolens)

3 (1 romp)
2

I

2 (1 romp)
2

5
3

Bolsward

1(

I romp)

8

Dannrmadeel

2 (2 rompen)

Dokkum
Doniawerstal

3

Ferwerderadeel
Franeker
Franekeradeel
Gaasterland

tlarlingen
Haskerland
Heerenveen
Hemelemer Oldephaert
Hennaarderadeel
Hindeloopen
Idaarderadeel

Kollumerland
l,eeuwarden

keuwarderadeel

(l

romp)

16

2 (1 windmotor)
3

I
2

(l romp)

9
2
10

2

6
3 (1 romp)
39
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B
Door wind gedreven POLDERI'4OLENS

2. Ljgeing: plaatseiijke aanduiding, kadastrale aandulding.

tfro

?

In welk )aar is de mo)en Sebouwd?
HeeÍt hij steeds op zjjn tegenwoordige plaats gestaan?
?ao neen, vanwaar is hij dan aÍkomstig?
Is hii verbouwd?
7.oo ja, rÀ"anneer en \r'aarvoor werd hij woeger

gebruikt?

5. a. Met rrat voor water-opvoerwerktuigen is hij uit'
gerust (open oÍ gesloten scbeprad, vijzel, pompen)?
b. ,Hoe groot is àjn opvoerhooS:te?
c- Hoe groot is zijn gemiddeld rraterverzet per uur bij

6. a. Is de mo)en een onderdeel van Gen 2.8- ,,Setrapte
bemaling" oÍ ander stelsel van bemaltng?
b. Zoo ja, waardoor geschiedt de bemalinS dan nog

ry

/,7 o =--,-

Lc) ?7r>f'+>1"

/f-/4b"

meer (ook motorische instaDaties vermelden).

,

7. Hoe groot is oDgevcer het te bernalen oppervlak?

l8
4

2
1

I

(1 romp)
(1 romp)

4
23 (4 rompen)
2

Ontbreelr geheel, waren wel molens.
2 (1 romp)

3 tjaskers

Opsterland
Sloten

1(l

I

I

15

romp)

a. Is de molen geregeld in gebruik?
b. Zoo hij buitea gebruik is gesteld, waanom en wanneer
is dit dan Sesctried?
c. Wordt hij wellidrt voor een ander doel Sebruikt?
d. 7*o ja, waarwoor? (pakhuig woning e"d.)
e. Is het loopend werk nog aanwezig?
t- 7,oo fa, verkeert dit nog in goeden staat?

/,

r

1

Ooststellingwerf

"U-

-4-

/f<-*

,.// {,-

I

wiprlcl*

(hieronder begrepen spinbol oÍ spinkopmolen)

1

Tietjerksteradeel
Utingeradeel
Westdongeradeel

3 (2 rompen)
3

3

Weststellingwerf
Wonseradeel

4 (2 rompen)
2 (1 romp)

6
26

V/orkum
Wymbritseradeel
IJlst

2 (1 romp)
I (1 romp)

8

Totaal

Jan Hofstra

5

[.emsterland
Menaldumadeel
Oostdongeradeel

Terschelling

Schraard, 12 mei 1994

normalen u'ind?

2
2 (1 romp)
2 (l romp)

inventarisatie.

{. a.
b.
c.
d.
e.

1l

Baarderadeel
Barradeel
Het Bildt

Hierbij zijn dus niet de molens van Oostdongeradeel geteld waar toen ook nog zeker een
7-tal waren. Tenslotte volgt hier nog een voorbeeld van een enquèteformulier zodat men
een indruk kan krijgen van wat er is te zien. Foto's ontbreken echter in de gekopieerde

a 1t
2

.o*p)

1l (l

2fi

9. Ven welk type is de molen?

)àiansÈrrrie*/ grondmolen
í
l-holrrnelcn
t
,
l-stetli*Sn icÍt
) buitenkruier
(Doorhalcn u/8t niet ven toepassiDg is.)
bovenkruier
(r*ér-sce-,
acàt- ol-r:ret;klntl$

tjasker)
10. Ult welke matcrialen is hlj in

= 3O8 molens

a. Is de moten voorzien van GeD hulpmotor?
b. Wordt deze geregeld gebruikt?
c- \f,iaardoor wordt hij gcdrrnren?

-/
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C amrn in gh

Z-fu ,
us rttetsu;
heeÍt de'moiea?
wieken llssll
van rvrElltt.
lveu<g SOOft
soort vaJr
13. a. lvelke
i| b. Zijn zU gestroomlijn{ zpo ja, volgons wettc sfsteemZ

| "'ftt*
c' Z,ijD er andere verhteringen aangebracht (bi!v. zelÍ- I
z,*'icUtlng oÍ dergelijke)?
l' -/
*'
C- Hoe groót is de vlucbt van den molea?
I '7
| fu
77Zt^e. Ziia de roeden en de as van ijzer oÍ v'q hout?

abuur sterp o ldeÍïn

o I en

afgebrand

lr
:

1{. In weLken staat vaD onderhoud verkecrt tie
(eveDtueele gebreken Slobeal 8an te geven).
1.5.

Ite€ft de eigenaar oÍ gebruiker een vasten molenmaker?
?no' )a. wien?

í?,2,.
^ )2;2"-1,* .t-

-

:

: - :.

j .
:

.:

.

:.:

,

.
:

: :.:

;;1;:1;,:::\';;1;;:;1;:

;:;;;,;,:,,1,,;1i',;:;,:

,:i;;:;:,i:i:i;;i,i;:,;

16. Verrrrlt de molen een belaas"rijke Íunc{ie in het iandscbaps-, dorps- oÍ stadsbeeld? (het antwoord eenig=ins
toelióteg zoo moge§k aÍbeeldtng bijvocSen).

t:;:;;i:1;i:;ti;;:;:,:

,;;1,;,11;,111,111,1,1i:

/o

17. a. Hoe hoog is de molen?
b. Staat hij goed te wind of is er
Zoo )a, rraardoor?
c- Is er 9p rien molen een windrech'

d'

:: :: :: ::: ::

a:

:: ::a: :' :: :

Bijzondere opmerkingen.

c'--'è'

l<omt uit de verzuneling van
behoort niet bij de of/ïciële inventarisatie.

De ingeplakte foto

D. Swierstra uit Leeuwarden

en

Aan het Kalverdijkje no. '77, Kadestraal bekend Gemeente Leeuwarden Sectie F 652,
stond sinds 1850 een waterïnolen. Het was een achtkantige poldermolen van het type

28

29

Monnikmolen, en werd in 1850 gebouwd. De molen is van beneden van steen, en boven
van hout, bekleed met riet. Hij is ongeveer 10 meter hoog en had stalen gela.§te roeden
welke voorzien waren van zelfzwichting met een vlucht van 18 m. In 1943 was deze
molen het eigendom van de Camminghabuursterpolder. De vaste molenaar op deze
molen was toen de heer S. Jonker; deze woonde aan het Kalverdijkje te Leeuwarden. De
molen bemaalde een oppervlak van 178 HA. Het polderbestuuÍ was in februari 1943 te
be.reiken via de heer J. Algra, wonende aan de Groningerstraatweg 38 rood te [,ekkum, en
de vaste molenmakers waren toen de Gebr. Dijkstra te Giekerk. Tot 1947 draaide de
molen nog op windkracht. tn dat jaar werd het inwendige mechanisme vervangen door
een electrisch gemaaltje. Alleen het asrad met 57 kammen bleef in de molen zitten. Het
electrische gemaaltje bestond uit een stenen transformatorhuisje en een EMF electromotor van 12 pk in de moleÍr. Ook de schroef in de betonnen schroefbak is toen verdwenen.
Er voor in de plaas kwam een verticale schroefpomp. Daama raakte de molen in verval:
de boereÍl uit de polder wilden geen geld voor een grondige opknapbeurt beschikbaar
stellen. Daar de molen echter uit het oogpunt van stedeschoon van Srote betekenis werd
geacht, en omdat de stadsuitbrreiding van lreuwarden de molen naderde, werd door het

LIit ons prentenkabinet

polderbestuur de molen verkocht. De Gemeente [,eeuwarden kocht de molen voor / 5,-van de toenmalige eigenaar. De Gemeente I-.eeuwarden verplichtte zich bij de koop de
molen te restaureren. Deze restauratie werd in 1958 uitgevoerd. De herstellingen van het
hout en ijzerwerk tijdens deze restauratie werden verricht door Fa. A. de Roos, het rietdekkersbedrijf Hoekstra uit Oenkerk verzorgde de dakbedekking. Tijdens deze restauratie is het wapen van Leeuwardcn en het jaaÍal 1850 ingedekt. Het wiekenkruis werd toen
oudhollands opgehekt. In het begin van de jaren negentig werden de wieken van de
molen gehaald, omdat zeÍoÍaal waÍen veÍÍoest. De roeden werden naast de molen gelegd.
Er waren plannen om de molen te restaureren en te verplaaLsen naar dc Grote Wielen.
Deze operatie zou waarschijnlïk Í 500.0m,-- gaan kosten. Dit geld was er niet en de restauratie werd op de lange baan geschoven. Op woensdag 1l mei 1994 's morgens omstreeks half vier, ging de molen in vlammen op. De b,rand werd ontdekt door een taxichauffeur, die de brandweer waarschuwde. Deze rukte uit met negeÍl man en had een
hoogwerker nodig om de brand te blussen. Omdat de molen voornamelijk bestond uit
hout en riet viel er niets meer te redden. Brandweerman Sake Span drukte zich aldus uit:
"Het was even heel heet en toen was het over". Er was waarschijnlijk sprake van b,randstichting. De molenaar van de 'Bullemolen" onder [,ekkum, de heer André Cramer,
welke al jaren probeerde de molen aan het Kalverdijkje te laten restaureren en te verplaatsen, werd na de brand zo boos op de Gemeente Leeuwarden, dat hij "zijn" molen, als stil
protest tegen de Gemeente, in de rouwstand zette.

Bronnen:
Fries Molenboek 1971 blz 180
Fries Molenboek 1980 blz 174

fotowerd oru door de heer Douwe Franke uit Burgurn toegezonden. Ílij
weet niet welke molen het is, maar het zou hem niet verbazen dat deze zelfzwichter in
de buurtvanTytsjerk ln"lt gestaan. Defotowerd rond de oorlogstijd door Frankc zijn
vader gemaakt. Reakties graag richten aan de redaktie.

17 februari 1943, " De Hollandsclw Molen"
De Leeuwarder Courant I l-5-1994 en 14-5-1994..

Moleniwentaris

Boverustaande

D. Swierstra

-
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Molenmisère in Heerenveen

H

tlit de knipseldoos rlr. 34
door: Popke Timmermans

We gaan deze keer nog even terug naar Munnekezijl.
Eén van onze trouw lezers, molenkenner de heer J. S. Bakker, stuurde mij een reproduktie-foto op van de verdwenen zaagmolen van Mrmnekezijl. Deze komt uit een boek,
waarvan hem de titel is ontschoten.
Weet u ons nog aan deze titel te helpen? We zullen deze rn dank aanvaarden en dit vermelden in "De Utskoat". Het bijschrift luidt Mrmnekezijl, waterkering 1882, Th. M.
Staats (fotograafl.

Dit had een plaatje kanrun zijn voor een
fotopagina of als blilatanger op een folder

van Vreemdelingenverkeer: op de voorgrond een dapper poldermolenlje, zich

spiegelend in een boerensloot, in de verte
een nijvere lwutzaagm.olen, waarvan de
wieken nutar al in het rond malen....
Helans is de werl<clijkheid zoals die aan
de Zuidwestzijde van Heerenveen te zien
is, anders. Hier blikt m.en van de enc op de
andere ruïnc en van het nieuw leven, dat
volgeru een Duitse afieur uit ruïncs pleegt
te bloeien, valt niets te ontdekken. Dat
nieuwe leven is er wel aan deze zijde van
de sloot, want de fotograaf stond met z'n
rug naÍff de niewrve woningen, die veruij-

zen of verrezen zijn cutn

de

Kempennerssingel, wanrlangs het slootje
hierboven (de Kempenacrswyk) eerunnal,
volgeru de plannen, een schilderachtige
w at er p artij zal vor m-en.
De dagen van deze houten ,,MuonÍs" zullen dan ook wel geteld zijn, vooral als rnen

weet, dat tussen de wijk en de spoorlijn
een groot ,,eilarl.d" komÍ, waar allerlei
typen huizen zullen verrijzen en zeft een
volkstuincomplex is geprojecteerd. In zo'n
nieuwe buurt l<an men zo'n oud molentje
niet nleer gebruikcn, al m.oet het ons van
het hart, dat mcn het de laatste jaren toch
wel erg uzn zijn lot heeft overgelaten. /s
het niet beter, als men het toch niet wil
bewaren, om het maar direct af te brekcn?
Het is nu een ontsiering van de omgeving,
zoals de owwielcte lwutmolen acuT de
spoorlijn ook een weinig aanlokJcclijk visitekaartje vorm.t, dat Heerenveen de trein-

reizigers uit Zuidelijkc richting presenteert. Molenvrienden vinden molens m.ooi,
als ze leven of ten mirute goed onderhouden worden. Verminkte wiekcndragers (en
die zijn er hcus niet alleen in lleerenveen)
kuru"en beters ftutor radicaal worden
opgeruimd. Tjepl<cnta's molen als monument laat Heerenveen gelukkig von een
heel wat betere lunt zien.

We gaan nu door met een nieuwe aflevering van onze rubriek "Uit de knipseldoos" en we

blijven in de plaats Heerenveen, in het gebied van de voormalige gemeente Schoterland.
De plaats Heerenveen had eens meerdere koren- en indusfiiemolens, maar minder bekend
is dat er ook diverse water- of poldermolentjes hebben gestaan. Daarom nemen we nu
eens deze beiden onder de loep, hoewel de watermolen wat meer aandacht zal kijgen.
Toevallig is het nu 40 jaar geleden, dat dit artikel in de lrrant heeft gestaan, terwijl de
gemeente Heerenveen 60 jaar bestaat. Voor ons als molenlieftrebbers is het jammer dat
deze beide molens zijn verdwenen, door aftraak en brand.

Nu rest in Heerenveen nog maar één korenmolen n.l. "Welgelegen" of Tjepkema's
molen. Deze is toevallig 20 jaar geleden weer gaan draaien (en later ook gaan malen). Dit
is op ' 40 jaar Heerenveen-Een" feest begonnen, na vele jaren een stilstaand monument te
zijn geweest.
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Toelichting op het krantebericht
Dankzij de kaart van EelÍrof weten we, dat dit boerenm0nsje gebouwd is vóór 1848 en
door een nde2e W.O. gehouden moleninventarisatie (1943) weten we, dat de heren B.
W. de Boer uit Hilversum en Andries de Boer, veearts uit Noordwolde, de eigenaars
waren en dat veehouder Auke de Boer de molenaar was.
We citeren wijlen de heer Anton Sipman zijn standaardwerk "Molenbouw":
" Alleen in het noordenvan ons land lwamen de boerervnolens voor.Vooral in Friesland
lcwam dat door het groot aantal Heinc polders daar. De poldermolentjes werden door de
boerleigenaar of zijn lotecht bemalen. De bernming m.ounts is een Friese benanning voor
de achtl<ante molen. Het is een atl<orting van het woord rnounÍsmounle, wat n'nnniktrnolen betekznde. De naam rnaunts gold slechts in de Greidhoek, het gebied tussen
Franelccr, Leeuwarden en Bolsward, eertijds lut eldorado van de boerentnolens in alle
verscheidmheid: jaskers, vierlcafie- en achtlcante spinnekoppen en mountsen. De vlucht
van de boerewnowts ging van ongeveer 9 tot 1650 meter. In Stiens stond een uitzonderlijk mountsje nct een afwijkcnde bouwwijze en tnet een mormclachtige vonn en verlouding, die een vlucht had van slechts 7 55 m. Een vlucht van tneer dan ongeveer 1650 m.
bracht de nounts buiten de groep van de .boerentnolens in die van de " volwassen"
molens van een groter formaat dan 1650 rn. Deze volwassen rnolens eisten voor hun
b e diening e en valono le naar .
luist de kbine molens waÍen van een volmaaktheid van vorm en verhouding" .
Volgens dhr. Sipman had de Heerenveense muonLs een gevlucht van 9.50 m. De oorlogsinventaris geeft hiervoor 10 m. aan en hij bemaalde 15 ha. weiland. Zijn opvoerhoogte
was gemiddeld 60 cm. Het onderhoud werd uitgevoerd door molenmakersbedrijf Westra

uit Franeker.
Volgens de moleninventaris van wijlen de heer Anton tcn Bruggencate (en uitgevoerd
naÍnens de Ver. "De Hollandsche Molcn") stond de molcn 0,6 km-Íc7.7..O. van dc Ned.
Herv. kerk van Schoterland, die ondcrtussen ook gcskropt is en hij bemaaldc polder 27.
De molen werd gesloopt in ca. 1955 voor stadsuittrciding.
Van dhr. W. O. Bakker mochten we een foto ontvangen voor publicatie. In een begcleidend briefje vermeldt de heer Bakker o.a.: "Het fotootje van dhr. Lammers uit
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Dit lraartje van Heerenveen e.o. is een samenvoeging van drie

verschillende die

gemaalo zijn door Wopkz Eekhoff.
De gemeenÍen zijn Sclnterland (1848), Aengwirden ( i,854) en Ilasl<crland

(

lA9).

Foto: B. G. Lamm.ers, Winterswijk. Repro
H

arkstede. ( opnaïLe : aug usralr I 949 ).

P.

T. via de heer W. O. Bakker uit
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Winterswijk, die al jaren niet meer leeft, is zeldzaam.Ik zou ook niet weteÍr hoe die daar
geweest is; zoveel foto's heb ik niet van hem".
Tot zover heer Bakker en heer A. Sipman en de 2 moleninventarissen.
Nu terug naar boer/molenaar De Boer. Deze heer is, in Heerenveen, beter bekend als
"Dove Auke". Hij is geboren op'A-@-1908 te Huckurde, Duitsland en is op 09-06-1955
getrouwd met Meta Hilma Walter. Zij is gebore,n op 3l-12-1907 en gestorven op 07-O71980. Op jeugdige leeftijd is De Boer doof geworden bij het zwemmen. Mede hierdoor
en door zijn ouderdom kan hij ons niet veel vertellen over zijn molen.
Door de medewerking van een paar leden van de werkgroep "Oud-Heerenveen" kan ik u
nog iets meedelen over de molen. In de winters van eeÍijds mocht de oudere jeugd
schaatsen lot de molen van Dove Auke en de jongere jeugd tot de zaagmolen van
"Siebenga". Vlak voor de 2e W.O. is de vijzelbak en voorloop (de rítskoat) vernieuwd,
terwijl vermoedelijk in dezelfde tijd de toenmalige jeugd ook de vijzel geheel of gedeeltelijk vemielde, waardoor deze vernieuwd moet worden. Door de jeugd is toen een balkje
of een plank in de vijzel terecht gekomen. U kunt het zich wel voorstellen dat Dove Auke
woest was! Auke de Boer had zijn land te westen van de "Kempenaerswijk" en ten oosten
van de spoorbaan en ten zrriden van het oude vleck (of dorp) Heerenveen. Deze
"Kempenaerswijk" was gegraven (in 1868) voor het aanvoeren van de melkbussen naÍr
de zuivelfabriek'Tagtlust" van Oude Schoot, nu Heerenveen-Zuid.De fabriek is al geen
jaren meer als z-odanig in gebruik. Een gedeelte van de "Kempenaerswijk" is gedempt en
heeft geen verbinding meer met de "Oude Veenscheiding". Aan de noordkant van de
"Veenscheiding" woont de heer De Boer nog steeds op het aloude boerenstee. Alle transport werd vervoerd over het wate1 zo ook zijn vee en hooi met zijn "Knypsterbok" (soort
praam). Zo moest Auke ook naar zijn watermolen toe, die zo'n 5(X) m. van zijn huis
stond. Als er b.v. een onweersbui op kwam zetten, dan moest hij met grote spoed naar
zijn molen. We weten er niet zoveel over te veÍellen, maar volgens overlevering is Dove

veranderd in Museum Willem van Haren. De zaagmolen stond iets onder de schorsmolen
en iets links boven de pijl. De zaagmolen, die gesticht is door Johannes van der Sluis en

Auke eens gevonden met een opgelopen zonnesteek, wat verder goed afgelopen is.
Helaas is de vang (de rem) van de molen ondeskundig bediend en zijn de wieken in
19521'53? gedeeltelijk kapot gegaan. In die tijd ongeveer heeft de gemeente Heerenveen
dat land aangekocht en werd de molen niet hersteld of overgeplaatst en zo verloor
Heerenveen weer een monument van weleer. Nu bleven er mÍuu 2 molens over, namelijk
de bestaande korenmolen en de ontwiekte zaagmolen van Siebenga. Het oude mechaniek
hiervan werd sinds l94l aangedreven door een electromotor, zoals we al eens eerder
meldden in "De Utskoat".

Op het kaartje staat de "wettermole"
van Dove Auke aangegeven met pul.
De zaagmolen is van latere datum,
namelijk 1858. De eerste steen hiervan
laten we op een foto zien; deze is
terecht gekomen in de verzameling van

de "Oudheidkamer Heerenveen", later

.

Gevelsteen

"

Sybenga' s Molen"

Foto: P. Timmermans.

Comelis Tjepko Tuymelaer, kwam al spoedig in eigendom van alleen Van der Sluis. En
vanaf 1894 kwam de fam. Siebenga om de hoek kijken als eigenaar. De molen keeg in
de volksmond de naam "Siebenga's Molen" mee. Zoals we al meldden, werd molenmechaniek in 1941 ook gedreven door een electromotor en werden de wieken in 1950 verwijderd; later werd ook de kap weggehaald. De lengte van de houten roeden waren 1.8.50
m,

Het eens zo bloeiende zaag- en houthandelsbedrijf met als laatste eigenaar Anske
Siebenga werd zienderogen minder. Het werd stiller rond de molen en zijn "pöle" en het
verval nam steeds meer toe. Tenslotte sloeg de'?rooie haan" toe in de nacht van zaterdag
23 op zondag 24 juni 1973.In L976 verdwenen door sloop ook nog de loodsen en het
oude houtstek. Op die plaats kwam een gedeeltelijke nieuwbouw van Openbare Werken
van de gemeente Heerenveen tot stand. Dit pand is inmiddels ook gesloopt en nieuwe
huizen met tuinen verrijzen op die plaats. Maar velen zullen zich het oude bedrijf en zijn
houtkolk blijven herinneren aan het spoor en de Badweg (v.h. de Kenynepöle) en de

Kempenaerswijk. De jeugd van toen speelde daar graag op de boomstammen in het
je verveelde je daar nooit.

water;

Bronnen en dank aan:
- Dhr. J. S. Bakker, Moerkapelle, Zuid-Holland;

-

Gemeenteatlas van Friesland, door Wopke Eekhof (lreuwarden, geb. 02-03-1809 en
gest.22-02-1880), via Dick M. Bunskoeke, Purmerend, N.H.;
Molèninventaris opgezet door wijlen de heer Anton ten Bruggencate, eigendom Ver.
"De Hollandsche Molen" (Amsterdam) in beheer blj dhr.W.O. Bakker, Harkstede,

Gr.;

-

Moleninventaris uit 1943,ín bezit van de Ver. "De Hollandsche Molen", Amsterdam;
Knipsel uit de Leeuwarder Couran! d.d. 26-06-1954;
Een paar leden van de werkgroep "Oud Heerenveen" te Heerenveen;
"De sfeer van weleer", over molens in Heerenveen (Heerenveen 1991), door drs. D.
M. Bunskoeke;
Molenbouw (Zutphen 1975), door Anton Sipman;
Encyclopedie van Friesland (Leeuwarden 1972);
Fotocollectie van de heer J. S. Bakker en de heer W. D. Bakker;
Foto lreuwarder Courant (eigen fotograafl;
Museum Willem van Haren te Heerenveen;
Dhr. A. de Boer, te Heerenveen.

Heerenveen, mei 1994
Popke Timmermans

-

36
37

IJzer of hout?

" Geruime tijd geleden werd u op deze plaats terecht geadviseerd orn de waterstand op
uw gronden beter te beluersen en over te gaan op het plaatsen yan een Anuril<aanse
windrnolen. Nu is de vraag, welkz molen beter is, de ijzeren Arnerilcaan of de houten

Hollander rwg niet opgelost. Er zijn tegenwoordig verbeterde houten molentjes in de
handel o.a. van de heer Wagemakzr te Oostwoud, wellee zijn uitgerust met zelfzwichtende
gestroomlijnde lautenwielen, waar nodig varzienvan lagellagers, etc., lartomer is bij
deze molen naar gestreefd de voordclen van de moderne techniek op de houten molen toe
te passen. Uit landschappelijk oogpntx is de houten molen te prefereren bwen de ijzeren.
Het l<ostenvraagstuk zal moeten beslissen aan welk type in het landbouwbedrijf de voorkeur zal worden gegeven. Door de Cultuurtechniscfu Dienst te Utrecht wordt een onderzoek ingesteld om deze lattestie na te gaan en een objectief oordeel te geven. Een houten
en een ijzeren molen zullen onder gelijkz ornstandigheden beproefd worden. Na afsluiting
van deze proeven zullen wij in staat zijn een advies te geven onfirenl de aantchafing van
het voordeligste maalwerkluig voor de ontwatering van oppemlalcten van Heiru omvang
door middelvanwind".
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De resultaten van dit onderzoek zijn helaas nog niet boven water gekomen.
Een van de leveranciers van deze houten molentjes was dus molenmaker A. Wagenaar
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In de dertigerjaren werden in Friesland en elders tal van kleine molens vervangen door
z.g. windmotoren. Dez.e ftmktionele metalen bouwsels droegen in tegenstelling tot de traditionele molens weinig bij tot de verfraaiing van het landschap. Echter door hrm eenvoudige bediening en de lage onderhoudskosten werden ze veelvuldig toegepast als bemalingswerktuig voor kleine percelen laag gelegen land. Naast deze windmotoren werden in
dejaren na de oorlog door verscheidene molenmakers geheel houten tegenhangers aangeboden, het waren veelal op spinnekoppen gelijkende molens met een vlucht van 3 tot 6
meter. Vooral in de provincie Noord-Holland kwamen ze veelvuldig vooÍ. Dat de presta-

ties en de vormgeving succesvol waren, mag blijken

uit

een berichtje

in

de

"Landbouwvoorlichting voor Noord-Holland" van 15 februari 1947. Hierin schrijft de
'

cultuurconsulent' het volgende:

bemalingsgebieden van een lD tot 50 ha. Op de bijgaande aÍbeeldingen is een van zijn
kleinere modellen voor het bemalen van 3 tot 6 ha. weergegeven. De maximale opvoerhoogte van deze molens bedroeg 1 meter en maximaal werd er zo'n 50 m3 water per uur
verzet. De houten molen was geplaatst op een betormen fimdering, die tot 40 cm boven
het maaiveld reikte. De ijzeren bovenas was gelagerd in kogellagers en de kop draaide op
ijzeren rollen, zodat een lange levensduur, licht lopen en weinig onderhoud gewaartnrgd
waren. De roeden waren uitgerust met houten borden in plaats van zeilen en voorzien van
fokken. In de, bij de tekening gaande, beschrijving wordt ook gesproken over remkleppen, waarschijnlijk werden deze toegepast op de grotere modellen. Op het model van de
tekening komen ze niet voor. De molen werd op de wind gehouden door een vaanvormige staart" die ten opzichte van de wiekenas instelbaar was. Door het wijz.igen van de stand
kon het wiekenkruis meer of minder uit de wind gesteld worden. Zo was het mogelijk de
capaciteit aan de behoefte aan te passen. Het water werd opgevoerd deor middel van een
horizontale waaierpomp geplaatst onder in de betonnen fundering. Dez.e pomp had vier
gebogen metalen schoepen. De opvoerhoogte van het getekende model bedroeg 0,75
meter. De beide originele tekeningen zijn een rekonstruktie van een originele tekening,
schaal l:10, van de firma A. Wagemaker, uit 1947. Door de slechte staat was het niet
mogelijk het origineel te reproduceren. Deze molenmaker had vele molens van dit rype in
Noord-Holland geplaatst. Ook in Friesland maakte hij 'reclame' voor zijn produkt. Is hij
er in geslaagd buiten zijn eigen provincie te leveren? Molenmaker Wagemaker was hier
zeker geen onbekende. Wellicht zijn er lezers, die een toepassing van een dergclijk
molende in Friesland kennen of meer willen weten over het vergelijkend onderz.oek in
Utrecht. De redaktie ontvangt gaaÍne uw reakties.

w.E.-
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Molenliteratuur
. In een serie 'cultuurgidsen' verscheen bij Atrium een deel getiteld: Molens in
Nederland. Het 75 bladzijden tellende boek is samengesteld door Jos Smit. Het bevat
een tekstgedeelte van 16 bladzijden met een populair geschreven inleiding over de ontwikkeling naar de diverse typen wind- en watermolens. Het gedeelte met illustraties telt
53 foto's en 7 tekeningen. De foto's zijn alle in kleru en van een uitstekende kwaliteit. Zij
geven een goed beeld van wat Nederland nog rijk is aan soorten molens. Friesland is vertegenwoordigd met een zevental molens, Helaas komen er enkele slordigheden voor, met
name bij de Friese molens. Zo is 'De Zwaltw' te Birdaard spiegelbeeldig afgedrukt en

zijn de onderschriften van beide tjaskers verwisseld. Te koop in de boekhandel voor

I

12,95. (ISBN 90 6113 667

9).

(W.8.).

. Kooijman International Trade van De Zaanse Schans heeft het bekende molenboekje
voor toeristen, eveneens getiteld Molens in Nederland, van een nieuw jasje voorzien terwijl de inhoud eveneens is bijgewerkt. Vooral de lay-out van dit 32 pagina's tellende
wer§e oogt bijzonder goed. Het fotomateÍiaàl, waar zo'n uitgave het toch vooral van
moet hebben, is eveneens prima! De molengeschiedenis komt z.eer beknopt aan bod,
evenals alle molentypen. Informatie over molentaal, mooiz.etten en windturbines ontbreekt evenmin. Een goede gedachte is de opname van een molenkaart van Nederland
met daarop aangegeven 102 molens, compleet met openingstijden en telefoonnummers
voor informatie. Deze keurig verzorgde uitgave is in diverse talen verkrijgbaar. De prijs
bedraagt Í 8,75. (ISBN 90-71816-01-X). Van elk verkocht boekje wordt een kwartje
afgedragen voor het herstel en onderhoud van molens in Nederland. Bij aanschaf van
grote hoeveelheden wordt een behoorlijke korting verstrekt. U kunt zich in dat geval telefonisch in verbinding stellen met de uitgever onder nummer 075-156985. Een bestellijsíprijslijst 1994 wordt u dan toegezonden. Wellicht een idee om de molenpot te spek(GDw).
ken?

INSTELBARE STAART

. Uitgeverij La Rivièra & Voorhoeve heeft in samenwerking met "De Hollandsche
Molen" een speciale kalender Molens in Nederland 1995 op de markt gebracht. Deze
fraai uitgevoerde kalender (formaat 31x43 cm) bestaat uit een titelblad en twaalf maandbladen alsmede een toegevoegd informatieblad. De geheel in kleur uitgevoerde kalender
is afgewerkt met een stevig onderbord en spiraal. In de boekwinkel bedraagt de prijs
Í 17,50. lrden van De Hollandsche Molen hebben drie gulden korting. In het aprilnummcr van MOLENS kunnen zij vernemen hoe ze de kalender dienen te bestellen. Een
kalendcr dic geen molenvriend zou willen missen, lijkt ons. Voor verzamelaars een abso(GDW).
lute must!

POMP
_f,

o\

UJ

S

#

TR O OM LIJI-RO E D E

I

l meter

.

Het door Willem Roose geschreven Korenmolenb«rek, het 'familiealbum van de
ambachtelijke korenmolenaars in Nederland', heeft vertraging opgelopen. Aanvankelijk
lag het in de bedoeling om deze bijzondere uitgave met de Nationale Molendag op de
markt te brengen. De liefhebbers zullen nog enig geduld moeten opbrengen daar de uitgave nu gepland staat voor het eind van het jaar. We hopen u t.z.t. nader te berichten.
(GDW).
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V/indmotor voor toiletspoeling

'

Op onze zwerftocht door Papua Niu Gini (het
vroegere Australisch Nieuw Guinea), kwamen
we in een plaatsje Ranz. Daar was een school
met internaat voor dorpsdominees. Op het
schoolterrein staat deze windroos op een extra
hoge ondertoren. Omdat Banz op + 1700 m.
hoogte ligt, verwonderde het deze molenaar
daar iets dergelijks aan te treffen.
Toen ik vroeg wat dat ding daar deed, mocht ik
gaan kijken. Het bleek dat deze molen water uit
een plas pompte en naar een tank bracht, van
waaruit het gebruikt werd voor toiletspoeling!
Molens zijn eigenlijk net als Haarlemmer olie
overal geschikt voor.

c. de vos.

-

Te koop aangeboden:
Hollandsch Molenboek
Door C. Visser en J. Pieterse, Amsterdam, z.j. (ca.- 1940?),blz. 104.
Prijs f 40,-- (excl. verzendkosten).
De Tjasker. Een zeldzaam molentype
Door L. H. Blom, Zwolle, z.J.(ca. 1 97?), blz. 79. Prijs
(excl. verzendkosten).
Popke Timmermans, tel. 05 130-25404.
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vAn Aylvapolder neemt
afscheid van dukgraaf en
s e c rctari s/p enn in g me e ster

ïaerd

35,--

Us Fryske M0nen
Een oblongboekje over diverse zaken die berekking hebben op molenhistorie,
- folklore en - techniek alsmede op de funktie van De Fryske Mole en het Gild
Fryske Mounders.20 Pagina's in omslag, geïllustreerd met diverse foto's en
tekeningen. Slechts f 2§0 per stuk (excl. porto).
Telefonisch te bestellen bij de redaktie.

De Ingelanden van de "Tjaerd van Aylvapolder" (opgericht 27 februari 1680) hebben in
haar ingelandenvergadering afscheid genomen van 2 bestuursleden.
De heren Sanne F. Wind, als dijkgraaf/voorzitter en de heer Paulus M. Reitsma als secretaris/penningmeester namen afscheid na een lange reeks vanjaren in deze functies, voor
de polder actief te zijn geweest.
Als dank daarvoor kregen de verhelÍ<ende bestuursleden een fraai exemplaar uit de collectie van Tichelaars wandborden als afscheidscadeau uitgereikt.
De opkomst voor deze vergadering was groot, mede naar aanleiding van een aantal punten op de agenda.
Vanuit het bestuur werd medegedeeld, dat er een Akte van inbewamdgeving door hetpolderbestuur van de '"fjaerd van Àylvapolder" met het waterschap 'It Marnelàn" van het
polderarchief over de periode I 855 tot 1987 was overeengekomen.
Een aantal inventarisnummers van dit archief zal openbaar zijn. Het overige gedeelte van
het archief zal slechts ingezien mogen worden na toestemming van het polderbestuur.
Beheffende het agendapunt "besteding gelden van de polder" werd het bestuursvoorstel
in grote lijnen overgenomen.
Besloten is, dat er een bedrag wordt gereserveerd voor het schrijven en drukken van een
historisch naslagwerk met als onderwerp: meer dan 300 jaren "Van Aylvapolder".
De Stichting "Het Kaaspakhuis" wordt een vitrine aangeboden waarin de polder optisch

in beeld wordt gebracht.
Deze zal permanent worden opengesteld in het kaaspakhuis te Wommels.
Verder is afgesproken, een bedrag te reserveren voor de stichting "Aylva poldermolen"

welke als doel heeft het herstel (lees wederopbouw) en instandhouden van de molen in de
Aylvapolder bij Burgwerd.
Deze stichting is sinds 18 januari 1990 actief om een molen te plaatsen aan het "Brewaar"
tussen Burgwerd en Wommels.
Een molen op deze plek zou naar de mening van vele ingelanden een waardevolle erkenning zijn als teken van de historie van deze rijke "Tjaerd van Aylvapolder".
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Driej arenplan voor restauratie
molens in Dongeradeel
De molens van de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel zullen de komende jaren
in een driejarenplan grondig worden aangepakt. Daarvoor heeft het bestuur de firma
Jellema uit Birdaard opdracht gegeven de restauratie-werkzaamheden uit te voeren.
In de eerste fase (1994) zullen de molens Hantumerleech in Hannrm (nieuwe lange
spruit), De Hoop in Holwerd (vervanging van de roeden, wieken en het rietwerk van de
kap) en De Gans te Ezumazijl (vervanging van de roeden, wieken, staart e'd. en de
schroefbak) aange,pakt worden.
Later (1995) volgen De Eendracht in Anjum (een nieuw koppel maalstenen), Zeldenrust
in Dokkum (een nieuwe schijfloop voor de maalsteen en herstel houtwerk) en De Hoop in
DolJ<um (de kap van de molen herstellen en molen weer draaibaar maken), terwijl de
molen Ropta in Metslawier in 1996 onder andere een nieuw rietdek krijgr
Met het driejarenplan is in totaal een bedrag van ruim 500.0m gulden gemoeid. Bij het
opstellen van de restauratieplannen is nauw samengewerld met de molenkonsulent van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de heer Gijs van Reeuwijk.
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Vereniging Gild Fryske Mounders

Dirk

Postbus 1059, 8900 CB Leeuwarden
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(tel. : 05 8 -92 567

Fred Ralten

D. Swierstra
B. en G. Gremmé J. L. J. Tersteeg
Jan
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(giro 2257734)

1994
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Kamminga
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P. Timmerrnans

Cor de Vos
S. Wind

Eric Zwijnenberg

l)
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D.S.W Leeuwarden

(giro 2543900)
Zonder voorafgaande toestemming
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Redaktie:

de redaktie is het niet toegestaan artike-

Namens bestuur de Fryske Mole:

len en/of foto's over te nemen.

A. Cramer (tel.: 058-925671)
Redaktie-adres:
Namens donateurs De Fryske Mole:

Waltaweg 53

W. Enrop (tel. 05120-15144)

87

65 LN Tjerkwerd

(tel.: 05157-9384)
Namens bestuur Gild Fryske

Mounders: J.C. van Driel

N.B.

(tcl.: 050-716174)

Adreswijzigingen dienen te worden
gericht aan het secretariaat van de

Fllndreclaktie en lay-out:
Gcrben D. Wijnja
Foto's en archiefcol lectie

De verplaatsing van de Rispetsermolen nabij Oosterend is rond. Het herstel m^aab
goede vorderingen. Over niet al te lange tijd komt de kap erop en worden de roeden
gestokcn.

Gerben D. Wijnja

(tenzij andeÍs vermeld)

Fryske Mole of Gild Fryske Mounders.

Een aarrbieding voor lezers
van De tltskoat

f 2,50 (excl. verzendkosten)
\bor bestelling van meerdere
exemplaren (eventueel voorverkoop op de molen) f 2,--.

Redaktie-adres: Waltaweg 53, 8765

LN TJERKWERD

