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In dit nummer
Zaagmolen "De Rat" in lJlst heeft een nieuwe droogloods met smalspoor in gebruik
genomen. 'We spraken met de molenaaÍ-zaser en waren aanwezig brj de officiële.inge-
bruikname.
Molen Het Zwaantje te Nijemirdum gaat over naar De Fryske Mole. Fen terugblik.
Bij Molkrverum herstelden Bouw '75 en Technische Bedrijf Bakker een monumentale
windmotor. Molenmaker Hugo l-andman doet verslag.

Johannes Kooistra schreef namens de leermeesters over het gebruik van de kaapstander

in een korenmolen.
Er komt een molententoonstelling in Veenwouden. Sjerp de Jong informeert U alvast.

Van de V/erkgroep Nationale Molendag ontvingen we een terugblik op de Nationale
Molendag 1994. Om maar vast in de stemming te komen voor de komende molenfeest-
dag in mei.
Linzc Kloosteflnan heeft molenmaker Durk Posthumus op de voet gevolgd bij het

maken van een nieuwe schroef voor de poldermolen "Meerswal" bij Lollum.
Nog een bijdrage over windmotoren kwam binnen van Willem O. Santema. In een arti-
kel gaat hij nader in op het exemplaar dat eens aan de Weisleat in Heeg stond.

Popke Timmermans en Harry de Raad steldcn sÍunen een verhaal op over de Echtener
Veenpolder dat we als nr. 37 in de serie "Uit de knipseldoos" opnemen.

Verder is er nog watmolenliteratuur en het laatste nieuws "Uit ons prentenkabinet".
Jan Hofstra kijkt terug op het hoge water en beschrijft de rol die de molens van de

stichting hierbij vervulden.

. Bij de foto op de voorpagina: Molen "Het Zwaantje" te Nije,mirdwn tijdens dt offiriële
ingebruikname

Agenda
31 maart: Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders te Akkrum.

8 april : Molenruilbeurs in de Bethelkerk, Burg. Norbruislaaan 1 te Utrecht-
' Zuilen; de volgende ruildatum is ook al vastgelegd en wel op 4 november

(inlichtingen bij dhr. Tersteeg (tel.Ol0-4808457)
13 mei : Nationale Molendag
20 mei : Lustrumviering Gild Fryske Mounders

: Sluitingsdatum koprj nummer 78

27 mei : Historisch festival bij zaagmolen "De Rat" georganiseerd door de

Vrienden van de krukas (tractoren, motoren, stoommachines, kortom
alles wat van een krukas is voorzien en daaronder valt uiteraard ook de

zaagmolen!) Inlichtingen bij bestuurslid Bauke Bos te Scharnegoutum
(tel. 05 150- 167 53).



Van de redaktie
We staan aan het begin van een gedenkwaardig jaar. De lustrurnvicring van hct (iikl, lrct
25-jtig bestaan van De Fryske Mole, de ingebruikname van de Wijnscrrnolcrr, rlc vol
tooiing van een nieuw provinciaal molenboek en ga zn maar durr. l)c z.«rrg v«xrr lrt.t
molenbehoud is er een die voortdurende waakzaamheid en deskundigheicl vcrcist. Nllst
professionele krachten zijn er vele vrijwilligers wekelijks in touw om ons m«rlcnhcstantl tc
"hoedzjen en te noedzjen", om de woorden van wijlen voorzitter Bokma maar ccns lc: lrcr
halen. Dit nummer is eigenlijk een bijzondere uitgave. De Fryske Mole hceft narrrclijk
besloten om alle donateurs van de molenstichting in Nijemirdum een numrncr toc lc stu
ren. Hun molen "Het Zwaantje" gaat namelijk met ingang van 1996 over naar dc provirr
ciale molenstichting. Vandaar ook exha aandacht in dit nummer vcmr clic rnolcrr. Wt.
hopen dat we U als nieuwe lezer hiermee een genoegen doen en wie wcct mogcn wc I I

t.z.t. als vaste lezer begroeten. Het kan niet genoeg gezegd worden hcrc bclangrijk hct is

om je gesteund te weten door een zo groot mogelijke groep donatcurs. Als d«rnatcur viur
De Fryske Mole ontuangt U dit molenblad vier maal per jaar gratis. Zoals I I kunt constu
teren staat het vol moleninformatie en -wetenswaardigheden. De Nationale M«rlcrxl:rg
staat ook al weer voor de deur. Een prachtige gelegenheid om de pronkjuwecltjcs van
molenbouwkunst eens van nabij te bekijken. De molenaars verwachten weer vccl bclang-
stellenden zodat U als liefhebber weet dat U hartelijk welkom bent. We hopcn op ccrr
mooie dag met een gunstige molenwind. Elders in dit nummer treft U een lijst van rnolcns
aan die vorig jaar aan het nationale molenfeest in Friesland hebben meegewerkt. I let karr
U helpen een aardige molemoute uit te stippelen. Op diverse molens zijn trouwens ook
speciale molemoutes te koop alsook bij de WV-Friesland en bij De Fryske Molc.Vccl
plezier met het lezen van dit nieuwe molennummer

Gerben D.V/,jnja 

-
Droogschuur voor lJlster zaagmolen
IJlst - In de afgelopen jaren ontstond op de zaagmolen te l|lst een opslagprobleem als
gevolg van een hogere produktie. Vroegerwas de capaciteit van de molen echtcr vak,
malen groter, maartoenhadden de xagers de beschikking over een houtloods die op de
landtong bij de houtkolk sÍond. Hoewel afbraak van die loods op Tich een raadsel is,
denkt beroepsmolenaar-xager Simon lellema dat dat te maken zal hebben gehad met het

feit dat er na de oorlog veelal op bestekwerd gezaagd, dat dit hout gelijk naar de klant
werd gebracht, of dat het geT,aagde hout naar de loodsen van de stootuzagerij werd afgc-
voerd. Andere zaagmoleis hebbennog steeds van die droogloodsen. Denkt U maar aan
d.e zaagmolen "De Jager" in Woudsend en "De Zwaluw" in Birdaard. Bij de laaÍste zijn
ze destijds nog door de eigenaar van de molen teruggekocht yanwege archeologische-
industriële waarde voor het nageslacht. Bij de paltrok-houtzaagmolen "De Gekroonde
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Poelenburg"Aon de Zaanse Schans is enige tijd geleden een nieuwe loods verrezen. Toen
de molenstichting met de firma Nooitgedagt ging onderhandelen over de overnune van

het smalspoor, werd gewezen op diverse loodsen die afgebroken zullen worden. Eén
loods was zeker geschikt voor overplaatsing naar "De Rat" omdat die qua bouw en
afmeting redelijk overeenlottarn met waÍ er bij de molen lwefi gestum.

lngebruikname
Op zaterdag 10 december was het de
burgemeester van Wymbritseradiel, de
heer Marten Koopmans, die het L40
meteÍ lange smalspoor alsmede de
houtloods officieel in gebruik stelde

door een lorry met daarop een verz aag-

de boomstam door het lint te duwen.
Die handeling deed de burgemeester,
tevens voorzitter van de plaatsehjke
molenstichting, denken aan zljn jeugd
in Lemmer. Daar had blokmaker Van
der Neut ook z.o'n smalspoor. "'We bou-
den dër in barrikade en dan rieden wy
der mei sa'n lorry tsjinoan", aldus de

eerste burger die zich bij de openingshandeling weer even in die kwajongensrol terug-
dacht. Zo werd een nieuwe fase afgerond in het proces dat moet leiden tot een volwaar-
dig, levend monument. De heer Koopmans sprak in dit yerband van een juweel waarop
hij reuzetrots is.

Dat was hij echter

ook op de vrijwilli-
gers en een banen-
pooler die de aan-

leg van het smal-
spoor en de bouw
van de loods moge-
hjk maakten. Het
stemde de burge-
meester ook tevree

dat de gemeente

Simon Jellema in
1990 in dienst heeft
genomen:
"As houtseach-
moolder ha wy yn
him in grut ambassadeur yn hOs helle". Uiteraard werd dank gebracht aan de firma
Nooitgedagt die alles gratis beschikbaar stelde. Desondanks had de hele operatie nog

Í 50.000,- gekost.

. De burgemeester duwt de lorry door het

feestlint.

o Dit winterse umzien maakt duidelijk hoezeer de droogloods
(rechts) een geheel vormt met de molen (6-l-'95).



Plannen
Met de ingebruikname van
beide verrijkende elementen is
de molenstichting echter nog
lang niet aan het eind van het
wensenlij stje. De toegan gsweg
zal verbeterd moeten worden
(een fraai toegangshek is
inmiddels door vrij willigers -
werk gerealiseerd) in 1995 en
ook de bouw van een mole-
naarswoning naar het beeld van
rond de eeuwwisseling zal dit
jaar gestalte moeten krijgen. De
burgemeester noemde dit een

vervolmaking van het geheel.
Niet onbelangrijk is het dat
door dagelijks toezicht de vei-
ligheid waarborgt. De houtkolk
zal ook w eer z' n funktie als
wateringsplaats terug moeten
krijgen. Daarvoor dienen de
schiphuizen gesloopt te wor-
den. De huren zijn opgezegd en

in 1998 zal het laatste schip
eruit gaan. Nog zin we er niet,
want de walbeschoeiing dient
te worden aangepakt en last but
nog least willen de mannen van de zaagmolen de molenkap vernieuwen zodat die t.z.t.
ook weer goed lijkt. Kenners storen zich namelijk al jaren aan het feit dat de Groninger
molenkap op de Zaanse zaagmolen misstaat. Destijds was men al vreselijk blij met een
op het oog aardig Iijkende restauratie, maar de tijden staan niet stil en de inzichten op het
gebied van molenrestauraties zijn dan ook sterk veranderd. Het zal duidelijk zijn dat er
in onze kolommen nog regelmatig berichten over deze fraaie zaagmolen te verwachten
zijn. Op deze plaats feliciteren we de molenstichting in IJlst met het behaalde resultaat
en voor de toekomst wensen wij de zagers en hun helpers veel succes met het realiseren
van de fraai ogende plannen.

Gerben D. Vfijnj

Doris Mooltsje vordert
Bij de officiële ingebruikname van de droogloods in I.Ilst konden we ook even kerrnis-
maken met het werk aan de herbouw van de grote spinnekop bij Oudega. Secretaris Van
der Ham was in de zaagloods bezig met het bewerken van een der achtkantstijlen. Zoals
bekend wordt het herstel van deze unieke spinnekop geheel door vrijwilligers gereali-
seerd wat een enorme klus is. Toch is men optimistisch over de goede afloop. Volgend
jaar hoopt men de zaak geklaard te hebben. Van der Ham, in het dagelijks leven in touw
voor de modeme windturbines, was enthousiast over z'n bezigheden met de oude molen-
onderdelen. Schavend aan een stuk hout merkte hij op: "V/e zijn zo bezig met de conti-
nuiteit van een stuk geschiedenis. Wat 4fi) jaar geleden begon als eenzaadje dat maken
we nu weer klaar voor de komende honderd jaar." Inmiddels is het bintwerk van de
bovenbouw van de spinnekop al klaar. Het was de burgemeester ook niet ontgaan dat
hier in het verborgene hard werd gewerkt aan opnieuw een juweel van een molen. "Dit
wurdt foar de Aldegeaster Brekken ek in grutte oanwinst", aldus de heer Koopmans die
zich gelrkkig mag prijzen met het voorhanden hebben van zoveel deskundigheid , bezie-
ling en enthousiasme. We houden U op de hoogte.

Gerben D. Wijnja

. Secretaris Van der Ham bewerkt een achtkantsttjl vnn "Doris Mooltsje"

. Trots kan men ook zin op hct nieuwe toegangshck
met links de makcr en rechts de moleruutr (6-1-'95).



NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Molen 't Zwaantje te Nflemlrdum.
Zoals wij u in de vorige UTSKOAT al berichten hebben de besturen van de stichting
Molen Nijemirdum en De Fryske Mole op 18 oktober van het vorig jaar overeenstem-
ming bereikt over de overdracht van de molen 'tZwaaatje naar De Fryske Mole met
ingang van l januari 1996. Verderop in dit nummer vindt u een artikel over deze molen.
De besturen zijn voorts overeengekomen dat aan alle donateurs van de stichting Molen
Nijemirdum het eerste nu[tmer van de UTSKOAT van 1995 gratis zal worden uitgereikt.
De Fryske Mole hoopt hiemree dat ook deze donateurs per I januari 1996 mee over gaan.

Molen Meerswal te Lollum.
In de afgelopen winterperiode heeft Bouwbedrijf Hiemstra de molen Meerswal te Lollum
gerestatreerd. De nieuwe schroef is inmiddels aangebracht en de molen heeft al proef
gedraaid. De problemen met de oude schroef welke met beugels bijeen werd gehouden
zdn daarmee uit de wereld.

Molen De Vltjt tn Koudum.
Ook deze restauratie is voltooid en nog enkele kleine gebreken na het proefdraaien zijn
opgelost. De stichting gaat binnenkort met het bestuur van de Workumer Molenstichting
om de tafel om te praten over evenfuele overdracht van deze molen aan de Workumer
Molenstichting.

Samenwerklng ln de molenwereld.
Tnals geroegzaam bekend bestaan er in de molenwereld al jaren verschillen tussen het
Friese ,,Gild Fryske Mounders" (GFM) en het Nederlandse ,,Gilde van Vrijwillige
Molenaars" (GVM) over de wijze van opleiding tot vrijwillig molenaar en het afsluitend
examen hiertoe.
Op 17 januari j.l. zijn delegaties van de besturen van De Hollandsche Molen en De
Fryske Mole in Amersfoort bijeen geweest met de intentie om op de kortst mogelijke ter-
mijn te komen tot samenwerking tussen alle betrokken partijen.
Binnen deze besturen werd overeenstemming bereikt over een aantal geformuleerde uit-
gangspunten, waaÍna de besturen van GFM en GVM op de hoogte zijn gesteld van de
bereikte resultaten. Daarbij is verzocht om de verdere uitwerking ter hand te nemen en
met de grootst mogelijke inzet, souplesse en bereidheid tot sarnenwerking te komen vol-
gens deze uitgangspunten. Middels een overgangsregeling zal daana een definitieve
regeling ontworpen moeten worden waarbij waar nodig statuten en huishoudelijke regle-
menten en ander reglementen moeten worden aangepast.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Lustrum-excursie
Dit jàaÍ viert de vereniging haar vierde lushum. Om dit heuglijke feit te vieren wordt er
een familiedag georganiseerd. U kunt zich individueel of samen met uw partner,
vriend(in) er/of kinderen opgeven om deel te nemen aan het volgende progÍamma op
zaterdag 20 mei 1995:

07.45 verzarrelen op de veemarkt te Sneek.

08.00 verkek met de Frambus naar Bourtange.
10.15 na aankomst koffie + appelgebak met slagroom.

Tot tl2.l5 rondkijken in de vestingstad Bourtange; molenaar Bosser is onze gastheer

op o.a. de aanwezige standerdmolen.
x.l2.30 vertrek naar het familiepark annex het veenmuseum te Bargercompas-

cuum.
t16.00 terug naar Sneek.

Kosten p.p. f 25,-

Opgave: l. Tijdens de voorjaarsvergadering 31 maart a.s. bij Piet Bootsma of Betty
Gremmé.

2. Telefonisch; ('s avonds) 058-151758
058-127277

N.B: Er is één bus beschikbaar voor 50 personen. Als er meer deelnemers zijn, bestaat
de mogelijkheid dat u benaderd kan worden of u bereid bent met eigen vervoer te gaan

en of u medereizigers wilt meenemen.
Twee bussen bekostigen uit de verenigingsgelden is te kostbaar!!
U dient deze dag zelf voor een broodje te zorgen.

Om u een idee te geven wai u kunt verwachten deze dag hebben we de volgende infor-
matie:

Bourtange: de standerdmolen is rond 1600 gebouwd. Aanvankelijk ten dienste van de
vesting, maar als het rustig was, dan waren er weinig manschappen, zodat de molen in
verval raakte. Maar in dejaren 1700-1800 wordt de molen hersteld en verplaatst naar
Ter Haar. De molen in Bourtange is later authentiek nagebouwd.A. Cram
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(maximale bestuurstermijn): Jan Coppens en Jaap van Driel; Elles Feenstra treedt af
en is wel herkiesbaar.

De voordracht voor de vervulling van de vacatures ontvangt u bij de definitieve
convocatie voor deze vergadering.

9. Nieuwe gezellen en molenaars

10. Rondvraag

Na de pauze: Een film

o

Nieuwe leerling-molenaars op Ameland
De heropening van de gerestaureerde molen ,,De Verwachting" te Hollum op Ameland
heeft de stoot gegeven tot de aanmelding van meer dan vijftien nieuwe leerling-mole-
naars! Dat is een forse sprong voorwaarts naar een stabiele molenaarsgroep op Ameland.
Omdat het niet goed doenlijk is iedere zaterda,g over te steken naar de dichtstbijzijnde
lesmolen op de vaste wal (,,De Hond" te Paesens) is er een leswisselsysteem ontwikkeld
waarbij onder verantwoordelijkheid van leermeester Gerard Gremmé, ook gezel-mole-
naar Koos Nijpjes een bijdrage levert aan het lesprogramma op Amelandi ,,De
Verwachting" fungeert dus als lesmolendependance.

Bestuursmutaties
Als de tijdsdruk onheilspellend groot wordt, blijkt de redding nabrj te zijn. Zo langza-
merhand waren er al bijna voor alle bestaande en verwachte vacatures in het bestuur
kandidaten gevonden. Het moeilijkste lag dat bij het secretariaat, maar ook daarover
spreken we nu in de verleden tljd. Roland Rozenkamp uit Sneek heeft zich gemeld als

belangstellende voor de functie van secretaris. Roland is leerling op houtzaagmolen ,,De
Rat". Ondertussen heeft hij al enkele vergaderingen bijgewooncl en kennis gemaakt met
de goede en foute gewoonten van het zittende bestuur.
In de convocatie voor de voorjaarsledenvergadering die u per post ontvangt, geven we
een volledig overzicht van de gaande, komende en van functie verwisselende mannen en

vrouwen.

De provinciale opleidingssubsidie
In de vorige Utskoat vermelden we dat volgens het begrotingsvoorstel van Gedeputeerde

Staten de opleidingssubsidie in 1995 en volgende jaren niet meer zou worden toegekend.

Intussen hebben de Staten van Friesland besloten dat voorstel te volgen. Het bestuur
heeft besloten daartegen een bezwaarschrift te schrijven. Op 27 februari mogen we onze

bezwaren mondeling toelichten in de Bezwarencorlmissie uit de Provinciale Staten. We
nemen aan dat ten tijde van de ledenvergadering de afloop wel bekend zal zijn.

Overleg over de molenaarsexamens
Na een langjarige periode van overleg tussen het Gild Fryske Mounders en het Gilde van

Vrijwillige Molenaars hebben begin februari de eerste besprekingen plaats gevonden
tussen de besturen van De Fryske Mole en De Hollandsche Molen. Deze besturen heb-
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Een wandeling door de vestingstad geeft ons een beeld van hoe men in de tachtigiarige
oorlog de Spanjaarden moest verdrijven.
Het tweede gedeelte van de dag brengen we door in Bargercompascuum. 'Wederom 

een
stukje geschiedenis over het leven in het veen rond de eeuwwisseling, dit alles verpakt in
een familiepark met kijk- en speelplezier voor jong en oud. Een kleine greep uit de
bezienswaardigheden: authentieke veenarbeiders\4/oningen, korenmolen (1870), stoom-
trein, speeltuin, etc. Zo als u ziet biedt deze dag voor elk wat wils.

Wij nodigen u van harte uit!!

Namens de voorbereidings-commissie Piet Bootsma en Betty Gremmé.

U dient voor 1 mei f 25,- over te maken op gironummer 2543900 t.n.v. Gild Fryske
Mounders, Trasmune 5, Dokkum.

VOORLOPIG E UTTNODIGING
VOOR DE VOORJAARSLEDETWERGADERING

Op vrijdag 31 maart 1995 wordt te Akkruffi, aanvang half acht, inzaal De Lantaerne
(Dringelstrjitte 15, tegenover de Hervormde Kerk) de voorjaarsledenvergadering gehou-
den.

De voorlopige agenda luidt als volgt:
l. Opening
2. Mededelingen en ingekomen post
3. Verslag bestuursactiviteiten
4. Vaststelling verslag najaarsvergadering 1994
5. Vaststelling jaarverslag 1994
6. Financieel verslag 1994 - Verslag van de kascommissie

Verkiezing nieuw lid Kascommissie
7 " Begroting 1995

8. Bestuursverkiezing
De volgende twee bestuursleden treden reglementair af en zijn niet herkiesbaar
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ben blijkens het verslag van die vergadering in een positieve sfeer een mogelijke route
na.u een gemeenschappelijke regeling met regionale varianten geschetst. Het plan wordt
nu ook bestudeerd door andeÍe bekokkenen. Overleg tussen het Gild Fryske Mounders
en De Fryske Mole staat uiteraard ook op de agenda.

Jaap van Driel, secretaris GFM

E indvers Lag Hobbybeurs -c ommi s sie
Na vijf jaar organiseren van de hobbybeurs komen we aan het moment dat je moet gaan
evalueren.

Hoe was de belangstelling.
Welke direkte, indirekte resultaten waren er.
Hoe waren de kosten.
Hoe was de inteme en externe organisatie.
Willen of kunnen we verder gaan in deze of in een andere vorm.
En wat zien we dan als doel.
En wat moet en/of mag dat dan kosten.

De belangstelling van het publiek stond of viel met het enthousiasme en de ontplooide
aktiviteiten van degenen die in de stand stonden. Had je het publiek eenmaal in de stand,
dan bleek er een groter enthousiasme voor de molenwereld te bestaan dan wij vermoed-
den. Als we over de resultaten praten dan zijn de direkte resultaten over 5 jaar t 25 leden;
het indirekte resultaat is een sterk toegenomen naamsbekendheid.
Was het de eerste jaren dat men dacht dat wij een vereniging van modelbouwers waren;
de laatste jaren kenmerkten zich door het duidelijk herkennen van het publiek van de
molenaarsvereniging het G.F.M. We hoorden vaak de kreet "Daar zijn de molenaars ook
weet''. Wat betreft de kosten, hebben wij het ieder jaar binnen het gestelde budget kunnen
houden. Onder de interne organisatie verstaan we onze eigen organisatie van deze beurs.
In de beginjaren ging dit aanmerkelijk shoever dan de laatste keÍen, toen we duidelijk aan

ervaring hadden gewonnen. Alhoewel het op het laatst op een sleur begon te lijken.
Daarom is het goed om na vijfjaarje te bezinnen ofje het op deze manier voort moetzet-
ten. De exteme organisatie (De Frieslandhal nu het F.E.C.) werd steeds zakelijker, met
minder oog voor de echte hobbyist.
Nu komen we aan de vraag, kunnen of willen we verder gaan in deze of in een andere
vomr. Wat ons betreft zien wij deze vorrr voorlopig als een afgesloten geheel, alhoewel
wij ons kunnen voorstellen om dit op kleinere schaal, plaatselijk voort te zetten; b.v. bra-
derieën en/of andere festiviteiten.
Het doel ervan is om de mensen direkter bij de molens van hun omgeving te betrekken.
Hoewel deze commissie nu opgeheven wordt, zijn wij ten alle tijden bereid u morele
steun te geven als u mee wilt doen aan een manifestatie. Ook zal er over nagedacht kun-
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nen worden, orrr b.v. een mobile stand te creëren met infonnatiewanden, en verlichting
etc., aangevuld met materiaal van de lokale molens.
Over deze afgelopen jaren bedanken wlj alle mensen die zich hiervoor beschikbaar heb-

ben gesteld en hun kostbare vrije tijd hieraan hebben gegeven

Betty, Nico, Piet en Gerard re

Ledenmutattes G.F.M.
Nieuwe leden van de categorie "M"
G 289 M P. de Jong, Graldastins 41, 9036 KC, Menaldum

Nieuwe leden van de categorie "L))
G 27t Í, Dhr" F. de Beer, Beijerstraat 19,9151 KD, Holwerd
G 272L Dhr. G. de Groot, Miedweg 11,9151 AH, Holwerd
G 274L Mevr. N. A. Postma, Gale Hamkestraat 1,8921 GT, lreuwarden
G 275 L Mevr. A. ter Veld, Gale Hamkestraat 1,8921 GT, Leeuwarden
G 276L Mevr. S. Evertsen, Roptastate 15, 8926 RL, l.eeuwarden
G 277 L Dhr. J. Russchen, De Slieke 59,9161 CW, Ilollum (A.)
G 278 L Dhr. A. F. Kiewiet, Het Middelhiem 8, 9164l<2. Burum (A.)
G 279 L Dhr. J. D. Engels, Reddingsbootweg 3, 9161 CD, Hollum (A.)
G 280 L Dhr. H. A. Wijnberg, Yme Dunenweg 11, 91 6l BZ, Hollum (A.)
G 281 L Dhr. D. Roep, Fabrieksweg 1,9161 CG, Hollum (A.)
G 282L Dhr. L. Nagtegaal, Yme Dunenweg 4,9161 BZ,I{ollum (A.)
G 283 L Dhr. A. B. G. Brouwer, Fabriekspad 8, 9164 KR, Burum (A.)
G284L Mevr. G. A. Wijnberg-DeJong, J. Jacobsweg 6,9161 BV/, Hollum (A.)
G 285 L Dhr. F. Ney, H. Visserstraat 3,9161 CR, Ilollum (A.)
G 286L Dhr. D. S. Barf, Oranjeweg 8,9161 CA, Hollum (A.)
G 287 L Dhr. H. A. G. Oud, Paasduinweg 35,9164 KD, Burum (A.)
G 288 L Dhr. G. IJnsen, Oranjeweg 7a,9t6l CA, Hollum (A.)
G 29OL P. T. Brouwer, Fabriekspad 8,9164 KR, Burum (A.)
G 29lL Dhr. C. J. T. Brouwer, Strandwegz4, Burum, (A.)
G 292L Dhr. N. Dijkstra, De Meer 33,9161 DP, Hollum (A.)

Nieuwe leden van de categorie t'BG"

BG 331 Dhr. H. Feenstra, Vaeleane 16, 8556 AL, Sloten

Verhuisd:
G 228 G Dhr. A. Boersma, Breedpad 13a,8442 AA, lreuwarden
G 124 M Dhr. J. J. Cnossen, Hege Hearewei 40, 9051 LH, Stiens
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Mededeling van de ledenadmlnlstratle
De administratie is er in het verleden van uitgegaan dat de nummers 1 tot 299 voldoende
waren voor het gewone ledenbestand.
De nummers 300 tot 399 voor de buitengewone leden, en de nummers 400 tot hoger voor
de donateurs.
Zoals het in iedere vereniging gaat zijn er ook bij ons nummers vervallen door verhuizin-
gen etc.

De adminishatie zal nu opgeschoond worden, zodat de wijkomende nurlmers \ileer
gebruikt kunnen worden.
De nummers 1 tot 50 zullen in de oude sarnenstelling blijven bestaan, omdat deze num-
mers veelal de oprichters van onze vereniging bevatten.

Amelander vr[wllllgers
Het moet u opvallen dat er bij de nieuwe leden overwegend Amelanders zitten. Op dit
mooie vakantie-eiland is een uniek projekt van start gegaan. Om de beide molens op het
eiland in de toekomst ook te kunnen laten draaien, heeft een groep van 15 vrijwilligers
zich opgegeven voor de opleiding vrijwillig molenaar bij het Gild Fryske Mounders.
Deze opleiding staat onder de verantwoording van leemreester G. C. Gremmé van "De
Hond" te Peasens.

Hij wordt in deze bijgestaan door de vrijwilligers R. Heijsteck en R. Stout. Eén keer in de
maand zijn G. C. Gremmé en R. Stout op Ameland, waar de ochtend besteed wordt aan
een theoretisch programma en 's middags praktische instuktie gegeven wordt.
ln de tussenliggende weken worden de Amelanders op het eiland bij toerbeurt begeleid
door R. Heijsteck en komen de vrijwilligers met groepjes van vieren bij toerbeurt naar de
vaste wal.

Een pyromaan met jeugdpuistjes
De nasleep Yan een molenbrand
Tegenover rechter Theo van Gelder zitten vier doodnormale jongens op een rijtje. Drie
van 19 en één van 2O jaar. Eén heeft nog jeugdpuistjes. Zou je ze op straat tegenkomen,
geen haar op je hoofd die eraan zou denken dat deze jongens mee verantwoordelijk zijn
voor littekens die l,eeuwarden vandaag de dag ontsieren. De afgebrande molen aan het
Kalverdijkje: hun schuld. De kaalslag op de plek van de Wissesdwingermavo: hun

schuld. Het zijn de meelopers van het groepje brandstichters dat lreuwarden deze zamet
in de greep hield.

Zo begon het artikel in de L.C. van wijdag 2 december 1994.

Het was een zomer die met recht voor l,eeuwarden één der warmste is geworden van de

laatste jaren. Niet alleen de molen aan het Kalverdijkje brandde hierbij af maar ook diver-
se fabrieken, een school, een tapijthandel, een pauwehok van salon De Koperen Tuin, een

schuur, een bejaarde woning, een caravan en als klap op de vuurpijl om het maaÍ eens

smeuïg te zeqger, een compleet chemisch laboratorium. Schade: tussen de 5 en t0 mil-
joen gulden.

En waarom, het antwoord was verveling, stoer doen, machtig voelen omdat het op de

kabelkrant vermeld werd.

Om het rechtbankverslag verder te volgen: Op I I mei van ditjaar brandde de molen aan

het Kalverdijkje in lreuwarden af. Eén van de hooÍddaders had even daarvoor met één

van de anderen zitten vissen achter het winkelcentrum in Camminghaburen. Ze waren
stoned van de hasj. De hoofddader stelde voor ergens brand te stichten. ,,Eigenlijk heb ik
niet zo'n zin", zei de ander. ,,Maar ach, het kan toch wel even." Ze kwamen langs de

molen. Hee, een rieten dak, dat zou best branden. De hcxrfddader was er heen gelopen,

terwijl de ander op de uitkijk stond en zijn fiets vasthield. Er was een jongen in de buurt
dus waarschuwde de medeplichtige zijn maat om even terug te komen. Ze wachten tot de
jongen weg was. Daama gingen ze hun gang.

Hoe kom je tot zo iets? Op die waag wil Van Gelder ook een antwoord. Hij vraagt een

van de medeplichtigen: ,,De jongen die ook bij de brand op het Kalverdijkje was, waluom
ging je mee".

,,Omdat ik nog geen zin had om naar huis te gaan", zegt dejongen.

,,En waarom bent u niet weggegaan toen u duidelijk werd wat het plan was?", waagt Van
Gelder.

,,We waren met zijn allen".
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De rechter houdt aan: ,,Als ze nou met zijn allen in het water waren gespÍongen, was u
dan meegegaan?'

,,Waarschijnlijk wel", was het antwoord, ,,want wat moet je anders doen".

G. C. Gremmé

o Foto: F. Ralten. ( 1/8 sec.).

Draaiuren enquëte L994
Eén dezer dagen zal u weer gewaagd worden om uw geregistreerde draaiuren op te
8even.
In tegenstelling tot de anderejaren zal u nu alleen maar naar de uren onbelast en belast
gewaagd worden. Dit klinkt summier, doch daar er ook al een inventaris plaats vindt
i.v.m. het nieuwe Friese Molenboek zou het dubbelop zijn.
Net als het voorgaande jaar zal de uitslag gepubliceerd worden in het zomemummer van
de Utskoat.
Wij hopen op uw aller medewerking.

L7

Het Zwaantje te Nijemirdum
eindelijk gerestaureerd

Dot de fraai gesitueerde poldermobn ,,Het Zwaantje" te Nijembdum in de Open

Monamenlenfug van 72 scptember jL weer z'n vlcugels kon uixlaary mag gezien wor-
den aLs een vcrdienstc van ionkheer J. A. J. van Eijsinga ait flijs. Hij wa's het die zich
het lat tan de tussen ilizrstruikcn verstopte molenromp aantroh Toen hij na.mellijk

zo'n achl jau gebden in Gaastcrbnd was komcn wonerr, verworderde ha hem dat hij,
notabene als vice-voorzilter van dc bndelijke vereniging ,,De Holhndsche Molen" en

van de provincialc ,,Stichting De Fryske MoIe", nog nooit iets van dcze ,rstomp" had
vernomen. Dus trok hij aan de bel bij dorpsbebng Nijemirdum. Dal werd het begin van
een dantaljaren van letterlijk en figuurlijk zwoegen

Drempel naar monumenten slechten
Het was op die twaalfde september in het dorpshuis van Nijemirdum een feestelijke aan-

gelegenheid. Hoewel grauwe luchten en harde wind weinig goeds voorspelden, genoten

de aanwezigen,

waaronder veel
genodigden uit
het dorp, van het
samenzijn onder
leiding van de
jonkheer als

voorzitter van de

,,stichting Molen
Nijemirdum".
Het begon alle-
maal met de ope-

ning van de

Monumentendag
in de gemeente

Gaasterlàn-Sleat
door burgemees-

ter Pitlo: ,,Met
dezr- dag hopen
we de drempel
naar onze mooie
monumenten te
slechten. ,,Het Zwaantje" is het 98-ste monument in cle gemeente. We hopen cle molen
shaks officieel te openen." En met dat ,,straks" werd stilletjes gehoopt op een \ryeersver-

betering. Met een geploeter over een modderige landweg in het vooruitzicht liet Van
Eysinga weten: ,,Maar wij stéllen de molen in bedrijf. Blijft Í desnoods op afstand vanuit

. Burgemeester Pitlo licht de vang. Rechts jhr. Van Eysinga: ,,lat
op, het is Zover!" Daar tussenin de beide vnjwillige molenctars
Kooistra en Van Reeuwijk, die tharu bij de Rijksdienst voor dc
Monumentenzorg werkt en de molens in Fiiesland o.a. onder zijn
hoede lwefr.

(foto: G.D.W.).
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Met vriendelijke groeten, Betty en Gerard Gremmé
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o ,,Het Zwaantje" voor de restauratie.

uw auto toekijken, wij gaan erheen,
ongeacht het we€r."

Toonaangevende monumenten-ver-
ordening
Na de inleidende woorden van de bur-
gemeester, schetste Van Eysinga de
gang van zaken rond het herstel. Het
wÍls een heel verhaal, maar het bleef,
zoals we dat van hem gewend zijn,
boeiend tot de laatste woorden. Nadat
dorpsbelung was ingeseind, ontstond
een arrzelende sympathie. Er werd een

stichting gevormd die verzocht de
molen op een monumentenlijst te plaat-
sen. Dit mislukte. Van Eysinga: ,,De
provincie Friesland heeft toen een toon-
aangevende monumentenverordening
in het leven geroepen die wat molenbe-

houd beteft" erop neerkomt dat wanneer het Rijk niet doet wat de provincie verwacht, de
Provincie het voortouw neemt en 35Vo van de kosten subsidieert als de gemeente even-
eens35Vo voor haar rekening neemt."
Aangezien de molen niet op de monumentenlijst stond, was deze nieuwe verordening
onmiddellijk van kracht. Ook het Prins Bernhard Fonds, dat via ,,De Hollandsche Molen,
Vereniging van molens in Nederland" loopt
(dat Nederland werd nog eens nadrukkelijk
beklemtoond !), was een goede gever.
In de beginfase was er trouwens in 't geheel
geen geld. Vrijwillig molenaar Van
Reeuwijk, van de korenmolen van het
fraaie stadje Sloten, wist wel raad. Op een

vergadering van de vereniging De
Korenmolen klampte hij Van Eysinga aan

om vervolgens zijn plan uit de doeken te
doen. Hij had zich in de zaak verdiept en
was tot de ontdekking gekomen dat de
maten van de Nijemirdumer molen vrijwel
overeenkwamen met die van de in desolate
staat verkerende poldermolen ,,De
Noordster" te Nieuwebildtdijk die eigen-
dom was van ,,De Fryske Mole". Het
bouwval leverde gevaar op voor de omge-
ving waardoor de gemeente hem wel kwijt
wilde. Van Reeuwijk stelde voor de molen

te slopen. Molenvrienden Johan

Cnossen en Jan Hofstra verleenden

assistentie. De voorzitter daarover:

,,Met een \ryestontakel werden roeden
en as verwijderd. 't V/as een mooie
zomet, maar stel je eens voor... Op een

nacht werd ik wakker en dacht aan die
heren die daar toen in hun tentje bivak-
keerden. Wonder boven wonder is alles

gelulkig goed gegaan. Het leuke is dat
je al die vrijwillige zaken beleeft met
mensen die je toevallig eens tegen-

komt." Natuurlijk geschiedde dit alles

met toestemming van De Fryske Mole.
Monumentenzorg speelde hierin echter
geen rol omdat ,,De Noordster" niet in
het monumentenregister voorkwam.
Van de zijde van de ,,Stichting Molen
Nijemirdum" werd eind 1983 gepoogd

,,Het Zwaantje" op de monumentenlijst
te krijgen. De minister wees dit verzoek
af. Onder leiding van de jonkheer ging
men evenwel niet bij de pakken neerzit-
ten. Lan gzl,am maar zeker liep ook de

bevolking warm voor de zaak. 7n wist

o ,,Het Zwaantje" tijdens de restauratie
(Írbr.: 87).

bestuurslid Van der Meer in z'n eentje

maar liefst 20O donateurs te werven! Toen was het herstel dan ook al begonnen door de
werknemers van ,,Waghenbrugghe" uit Sneek. Van Eysinga was bij deze sociale werk-
plaats kind aan huis vanwege het vele werk dat hier ook wordt vericht ten behoeve van
het herstel van klokkestoelen. De jonkheer is namelijk ook voorzitter van het,,Hulpfonds
restauratie klokkestoelen". Voor de voltooiing van ,,Het Zwaantje" schonk de Provinciale
Waterstaat een enorme hoeveelheid hout dat op zaagmolen ,,De Rat'' te Ulst werd
gezaagd. Een hoogtepunt in de restauratiegeschiedenis was het plaatsen van de roeden
aan het eind van december 1986. Ondanks de regenval had de kraan het landweggetje tot
aan de molen weten te berijden. Vraag echter niet hoe! In het nieuwe jaar werd uouwens
met spanning gewacht op de resultaten van het kroonberoep. Voor de tweede keer was

plaatsing op de monumentenlijst door de minister afgewezen wat resulteerde in vier
bezwaarschriften. (Vy'e schreven hierover reeds uitgebreid in nr. 7, blz. 161 en nr. ll, blz.
285 van dit jaar). Het positieve advies van de Raad van State werd medio juli door minis-
ter Brinkman van W.V.C. overgenomen met als gevolg plaatsing op de landelijke monu-
mentenlijst. (zie ook m. 33, blz 915).

§prekers
Na de lange monoloog van de voorzitter opende mevrouw P. C. de Jong-Dijksta namens

. Nieuwebildtdijk ,,D€
na"dagen.

Noordster" in z'n
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het ,,Gild Fryske Mounders" de sprekersrij. Zij was verheugd en ingenomen met het feit
dat er weer een levend monument aan het molenbestand was toegevoegd en overhandig-
de een hel&el. ,,Als je vandaag een feestje houdt, dan moet je morgen al weer beginnen
met onderhoud", stelde de heer Klomp als bestuurslid van De Hollandsche Molen. Het
was hem als toehoorder van molenaarsexamens opgevallen dat weerkennis zo belangrijk
is. De overhandigde barometer-thermometer-hygrometer vond hij dan ook een passend
cadeau.
Voorzitter Bokma van De Fryske Mole liet weten steeds meer in wonderen te gaan gelo-
ven: ,,Houd de molen in eigen bezi! De Fryske Mole is blij met zo'n plaatselijk draag-
vlak, dan gebeuren er allemaal kleine wondertjes." Vervolgens benadrukte hij de grote
zoÍg van de voorfinanciering: ,,Hoe houden wij die trein rijdend!?", hield hij z'n toehoor-
ders vragend voor, waarna hij Van Eysinga een Friese vlag aanbood.
De heer Delen van de Sociale Werkvoorziening ,,Waghenbrugghe" prees Van Eysinga
met de woorden: ,,Onder uw bezielende leiding komt véel tot stand"; dankbaar was hij
voor de hulp van Van Reeuwijk en van (de afwezige) Heidra die de restauratie begeleid-
de. Graag zou hij zien dat ook het jaadijks onderhoud door zijn mensen zou kunnen wor-
den uitgevoerd. Dorpsbelang Nijemirdum, ,de bakermat van de restauratie" aldus Van
Eysinga sloot de rij sprekers af met het overhandigen van een envelop met inhoud.
Opgelucht klonken toen de woorden van de voorzitter: ,,De zón schijnt. Daar waren we
hard aan toe. We gaan naaÍ buiten!" Het gastenboek werd vervolgens vlug getekend want
de gepavoiseerde molen lokte.

\ilaarde molen
Bijna iedereen maakte gebruik van de mogelijkheid de officiële ingebruikname bij te
wonen, waarna de bezichtiging kon plaatsvinden.
De achtkanter is in 1893 gebouwd binnen het fundament van zijn grotere voorganger die
door brand in de negentigerjaren verloren ging. Die molen dateerde overigens van 1790.
De 70 cm ingekode roeden (de vlucht is nu 16.30 meter), de H. I. Koning-as nr. 201 uit
1910, de stalen bandvang met bovenwiel, de stalen schroef en tal van balken waaruit de
kruisarmen der bonkelaars gezaagd werden, zijn aÍkomstig van ,,De Noordster" te

Nieuwebildtdijk. De rietgedekte ,,muonts" kan zowel water uitslaan als rondmalen. Het
herstel heeft zo'n225.0N gulden gekost.

De licht glooiende Gaasterlandse dreven zijn een fraai monument rijker geworden. We
hopen dat ,,HetZwaantje" nog lange tijd haar vleugels zal mogen uitslaan.

Een herlnnerlng aan,Het ZwaantJe"
Uit de mond van ene meneer Mulder uit Tjerkwerd tekenden we onlangs nog een curieu-
ze herinnering aan deze e,ens zo fraai in het landschap gelegen molen op.

,,Ik woonde nog bij mijn ouders in Oudemirdum. De molen trok regelmatig mijn aan-
dacht wanneer hij draaide. Dat was toch zo'n prachtig gezicht. Hij werd bemalen door
Roelof Roelevink en op zaterdagmiddagen bracht ik hem graag eens een bezoe§e. Ook
een enkele nacht heb ik daar wel met hem doorgebracht. In het stookh0ske dat vlakbij de
molen stond."
Deze stookhut was een stenen optrekje waarin de molenaar kon vertoeven en vanwaar hij

een droog en beschut toezicht op de malende molen kon uitoefenen. Bij deze windmolen
bevond zich namelijk geen molenaarswoning en bovendien stond de stoere wachter een-

zaam en verlaten in het wijde landschap. Het zogenaamde stookh0ske brrcht dan ook uit-
komst wanneer weeÍ en wind een verblijf buiten verre van aangenaam maakte.

Mulder vertelde verder: ,,In dat stookh0ske stond een kachel$e en een tafel met twee

stoelen. De ene was voor Roelof, de andere voor de toevallige bezoeker. Prachtig was

dat! Er zaten twee raampjes in en daardoor had je uitzicht op de molen. In pikdonkere

nachten zag je natuurlijk niks. Maar aan het geluid van de wieken kon Roelof de snelheid

van de wieken horen."
Mulder was een liefhebber wanneer het op knutselen aankwam en zo kon het dan ook

gebeuren dat hij op zekere dag weer het land introk naar de malende molen, met bij zich

een zak spuUetjes die hij bij de plaatselijke fietsenmaker had bemachtigd.

,,Tegen het standerrad bevestigde ik een fietsdynamo. Aan het andere eind van een lange

draad maakte ik in het stoolà0ske een lamp vast. ,,2o", zei Roelof toen, ,,nu kan ik aan

het licht zien hoe hard de molen gaat." Wanneer ik in de late avonduren vertrok, nam ik
het hele handel§e weer mee en Roelof las verder bij het flakkerende licht van zijn petro-

leumlamp. Roelof leeft niet meer. Hij werd opgevolgd door tlindrik van Dijk."
Tot zover de heer Mulder die met deze persoonlijke herinnering weeÍ een stukje oud-

watemrolenaarsleven terugriep. Dat de minister de molen als monument heeft geweigerd,

zint hem niet. Wanneer straks de wieken weer zwaaien en de schroef het water opmaalt
dan herleeft het oude aanzien v&n voor 1956. Want het is van rond die tijd dat de molen

,,Het Zwaantje" werd onttakeld en van een motorgemaal werd voorzien. De oorspronke-

lijke molen dateerde van omstreeks 1790. Hij werd in 1893 herbouwd en bemaalde de

Huitebuurster polder.

Gerben D. V/ijnja 

-
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Feest op het eiland Ameland
waarom was er feest op Ameland? De korenmolen ,,De verwachting" te Hollum is weer
teÍug van weggeweest. lVat is het geval? De oude korenmolen, die eveneens ,,De
verwachting" was genaamd werd wegens bouwvalligheid in 1949 gesloopt. In de derti-
ger jaren was hij een van zijn roeden verloren. Malend met een roede bewees hij tijdens
de oorlogsjaren 1940-1945 nog goede diensten aande bewoners van Hollum enBallum
door het leveren van veel meel en veevoeder. Voor de verdere geschiedenis van deze in
1840 gebouwde korenmolen verwijs ik naar het artikel in het vorige nummer van De
Utskoat.
De vroegere bevolking van Ameland leefde vooral van de koopvaardij en tot het einde
van de 18e eeuw ook van de (Groenlandse) walvisvaart. Ameland was toen een eiland
dat grote welvaart kende. Hieraan herinneren nog steeds de vele z.g. commandeurshui-
zen met de karakteristieke gevelversieringen met de als jaartallen uitgevoerde muuran-
kers. Hollum kent vele van deze huizen waarvan de meeste uitwendig prachtig gerestau-
reerd zijn en van binnen aangepast aan de modeme tijd.
volgens een lijst uit 1781 kende Ameland maar liefst 128 schippers en commandeurs op
een bevolking van nog geen 3000 inwoners. Een commandeur voerde het bevel over
meerdere schepen.
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Maar nu eerst de actiegroep rond de Hollumer molen. In 1987 werd een actiegroep in het
leven geroepen om tot herbouw van een korenmolen te Hollum te komen. Deze mensen
van het eerste uur rvaren: rff. C. de Boer, J. Wijnberg, D. de Boer, Sj. Wijnberg, P.
Schuringa J. de Vries en J. Bakker. Deze groep heeft in 1988 het initiatief genomen om
de bestaande actiegroep om te vormen tot een vereniging. Zo ontstond de Vereniging
Vrienden van de Hollumer molen ,,De Verwachting". Op dit moment telt deze vereni-
ging ongeveer 150 leden. Ondertussen was er kontakt geweest met de molenmakers van
het bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum (Fr.) en met de Rijksdienst vooÍ
Monumentenzorg in de persoon van de heer J. Heijdra uit Barneveld. Met medewerking
van de laatste kon men een gedemonteerd achtkant kopen, eigendom van de bekende
rietdekker de heer A. G. Kleinjan uit Den Ham (Ov.). Deze Overijsselse molenkenner
had dit achtkant reeds n L97 4 gekocht van molenaar J. Timmerman uit Brucht, gemeen-

te Hardenberg. Timmerman was getrouwd met de molenaarsdochter Ten Brinke. In 1938
nam hij de zaak over van zijn schoonvader Ten Brinke. De beltmolen van Brucht was
inmiddels veranderd in een stomp. Zie verder het eerder aangehaalde artikel in De
Molenaar, hierbij werd toen geen foto van de complete molen opgenomen. Dankzij de
medewerking van de heer'W. O. Bakker uit Harkstede kunnen we dit nu wel doen. Deze
heeft op I augustus 1967 van de toen ingegroeide romp nog een foto gemaakt.

Het was de bedoeling van de heer Kleinjan het achtkant te herbouwen in Den Ham.
Helaas is dit plan nooit tot uitvoering gekomen, wat een gelukje was voor Ameland. Het
was daardoor mogelijk dit achtkant aan te kopen voor herbouw op Ameland. De
gemeenteraad stelde in 1988 f 35.000,- beschikbaar voor deze koop. Men heeft diverse
fondsen aangeschreven om geld beschikbaar te stellen voor de herbouw van de molen te
Hollum, eind 1990 begon men er mee. In februari 1992 was helaas het beschikbare geld
op en werd het werk noodgedwongen stop gezet. Mede door een geldlening kon men het
werk in 1994 tot een goed einde brengen. En zo kon op I 6 november jl. de vang officieel
gelicht worden. Voor de financiële ondersteuning zorgden: de provincie Friesland met
een bedrag van f 12.500,- voor een leerwerkplek, Fonds Kleine Kernen f 75.000,-
scholingsproject Arbeidsvoorziening Friesland Í 88.000,- en NAM scholingsplan
Í 50.000,-. Ook het Europees Sociaal Fonds droeg Í 87 .157 ,- bij en uit het dorpsver-
nieuwingsfonds werd Í LO4.263,- beschikbaar gesteld. Dorpsbelang Hollum was goed
voor / 20.000,-, de Meindersma-Sijbenga Stichting f 15.000,- en de transportbedrijven
gaven f 15.000,-. Eigen acties van de vereniging en vrijwilligerswerk brachten maar
liefst f 160.000,- op, een particulier schonk zelfs f 5.000,-. De totale kosten van de her-
bouw van de korenmolen,,De Verwachting" hebben Í 679.920,- bedragen, terwijl deze
kosten geraamd waren op / 466.400,-. Dit alles zonder de grondprijs.
Door vernuft en volharding is het het bestuur gelukt met de hulp van vele personen en
instellingen zo een monumentaal pronkstuk te herbouwen, dat op de oude manier graan

tot meel kan malen. Wij hopen dat deze actieve vereniging zo snel mogelijk de lening
kan aflossen om de molen blijvend in een goede bedrijfsvaardige toestand te houden. Zo
is het gelukt een banenpooler aan te stellen, die als gastheer en gids kan optreden. De
entreegelden, de verkoop van meel en souveniers vormen een belangrijke bron van
inkomsten. Daarnaast heeft men in de persoon van de heer Rinus Heijstek een gediplo-
meerd vrijwillig molenaar gekregen. De heer Heijstek kreeg op de vergadering van 4

o De molen in Brucht toen hij nog in
goede doen was (repro P. Timmermans
uit de collectie W. O. Bakker).

. Hoe de molen op l-8-67 door W. O.
Bakker werd aongetroffen (repro P. T.).
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november 1994 van de vereniging ,§ild Fryske Mounders" zijn getuigschrift uit handen
van de vootzitter van de stichting ,,De Fryske Mole", de heer H. Boschma.
Maar nu iets over woensdag 16 november 1994, Na een voorspoedige vaartocht van
ongeveer drie kwartier vanuit Holwerd kwamen de genodigden en andere molenliefheb-
bers om 12.15 uur aan bij Nes, waar de gÍondzeiler korenmolen ,,De Phenix" uit 1880
staat. Op de aankomstpier werden we welkom geheten en vervolgens weggebracht naar
Hollum met een speciale bus. Naast Hollum heeft Ameland nog drie plaatsen, te weten:
Ballum, Nes (hoofdplaats) en Buren. In Hollum werden wij bij het oudkundig museum
,,Museum Sorgdrager" aan de Hereweg afgeleverd. Daar werden wij onthaald op koffie
en ,,möllenbroadjes" (molenbroodjes) en was er gelegenheid het fraaie museumcomplex
te bekijken. Na dit gedeelte van het programma hebben we een korte dorpswandeling
gemaakt en onder begeleiding van de heer O. Straatsma een en ander bekeken, zoals de
eerder genoemde commandeurshuizen. Ook maakten we een slag om de laatgotische
(Ned. Herv.) kerk met zijn zwarc zadeldaktoren. Op het kerkhof werden wij gewezen op
18e eeuwse grafzerken met voorstellingen van seheepvaart en walvisvangst. Door tijd-
nood konden we het fraaie interieur van de kerk niet bezichtigen. Het einde van de wan-
deling vormde het bejaardentehuis ,,De Stelp" aan de H. D. Katstraat. Hier werden wij
welkom geheten, in het bijzonder de commissaris van de Koningin, de heer L. Hermans,
die met de helikopter aankwam, werd vervolgens per Oldtimer de burgemeester van
Ameland opgehaald, de heer R. S. Cazemier. Want wat was namelijk het geval? De
commissaris zou naast het openen van de molen ook een standbeeld van commandeur
Kat onthullen. Dit standbeeld is gemaakt door beeldend kunstenaar Frans Ram uit
Hogebeintum (Fr.). De totale kosten, die hieraan verbonden waren (/ 27.000,-), werden
opgebracht door de provincie, de gemeente Ameland en Dorpsbelang Hollum, elk voor
éénderde deel. Deze commandeur Hidde Dirks Kat (geboren omstreeks 1748 en overle-
den na 1818) was door zijn forse postuur een markante verschijning, want hij woog op
66-jarige leeftijd 303 pond. Dankzij zijn dagboek, later in druk verschenen, is veel van
hem bekend. Zo weten we dat hij in opdracht van reder Rowohl op 5 maart L777 met de
brik ,,De Juffrouw Clara" vanuit Hamburg vertokken is ter walvis- en robbenvangst.
Een tragisch lot trof hem: van de 450 walvisvaarders met wie hij was verhokken keerden
slechts 140 teÍug naar bun vaderland. Ook Hidde Dirks Kat kwam weer behouden op 27
september 1778 op Ameland aan. Na dit tragisch voorval vertrok hij naar Hamburg,
waar hij koopman en koopvaardij-kapitein werd. Met het standbeeld van Hidde Dirks
Kat wil men deze historie in herinnering houden.
Na een korte toespraak en de onthulling van het standbeeld werden de commissaris en de
burgemeester met paard en rilagen naar de molen gebracht. Het overige gezelschap volg-
de te voet, daar de molen slechts 100 m van het beeld gelegen is. Tevens werden er zak-
ken graan gebracht met een stel oude door paarden getrokken boerenkarren. Nadat alle
genodigden bij de molen waren aangekomen, werd het woord gevoerd door de heer W.
C. de Boer, de voorzitter van de Hollumer Molenvereniging.
Deze vertelde iets ovqr de.hi,storie van de molen. Hij sprak zijn waardering uit over alle
peÍsonen die de herbouw mogelijk hebben gemaakt. Hij betreurde het dat de molen niet
op de Rijksmonumentenlijst is geplaatst zulks in tegenstelling tot vele andere molens.
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De commlssarls zel ln ziJn toespraak o.a.:

,,Ameland heeft heel wat te bieden: in de eerste plaats natuurliik voor haat bewoners,

maar ook heel veel voor de bertstun. Ik weet daar al iets van, en zd dat nog wat verder
gaon uitbor 4,en. Vandaag komt daar althans heel offícieel, nog iets extra bij nameliik
deze fraaie korewnolen ,,De Verwachting". Ik ben er van overtuigd dat dc officiële ope-

ning en het feit dat hij er nuweer staoÍ zeker voor oud-Amelanders toch een licht emo-
tioneel moment zal zijn. Bovendienvind ik het een geweldige prestatie enwil daar Sraag
mijn grote waardering over uitspreken. Al met al meneer d.e burgemeester, dames en

heren, de vlag in top, en ik hoop dat de goede vern,ochtingen die u zult hebben van het

feit dat hier weer opnieuw ,,De Verwrchting" stut die bewaarheid mogen worde4 en ik
hoop du ik deskundig advies bij de openingshandeling kriig en heel veel plezier en ook

heel srrcces met dcze luletraaie molen".

Op aanwijzing van de molenaar gooide de commissaris de vang los en kon er daarna

volop graan gemalen worden met de nieuwe molen ,,De Verwachting". Terwijl de gasten

en andere kijklustigen de molen bekeken, werd de commissaris weggebracht naar het

Amelander vliegveld, waar de SAR-helicopter klaar stond om hem terug te vliegen naar

de l,eeuwarder vliegbasis, om zo zijn andere werkzaamheden voort te kunnen zetten. Op

de terugvlucht werd toevalligerwijs het lO00-ste vlieguur volgemaakt met de nieuwe
SAR-helikopter, die in november ongeveer een halfjaar in dienst is. Deze helicopters
worden o.a. ingezet voor spoedeisende opnames van zieken, die opgenomen moeten
worden in ziekenhuizen op de vaste wal. Tevens worden zeingezet voor reddingsacties
op ze,e.

Na het molenbezoek werden wij weer terug verwacht in ,,De Stelp". Daar werden we

wederom onthaald op een hapje en een drankje.Vervolgens werd een bilhamer aangebo-

den door Durk Posthumus, Jan Rodenburg en J. Hiemstra van bouwbedrijf Hiemstra uit
Tzummarum. Daarna werd door dhr. J. de Jong een zogenaamde spekmat aangeboden

met een aÍbeelding van de molen. J. de Jong is één van de weinige, die deze kunst nog
beheerst. De dochter van de laatste molenaar De Boer schonk het oude geldkistje van

haar vader aan het huidige bestuur van de vereniging,.

Het kistje is gegraveerd met de volgende tekst: Geldkist korenmolen ,,De Verwachting"
aangeboden door T. Wijnberg-de Boer op 16-l l-1994.
Dit kistje vomrt het enige overblijfsel van de oude molen.

Verder was de hele organisatie rond deze feestelijke opening perfect geregeld, ook het

mooie najaarsweer werkte hieraan mee. Tot slot werd iedereen bedankt voor zijn aanwe-

zigheid en werd men wel thuis gewenst.

Tot slot heb ik vernomen dat er gewerkt wordt aan een boek, waarin alle Amelander
molens beschreven zullen worden. Als hierover nieuws is, dan zal dat in dit blad zeker
gemeld worden.
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Monumentale windmolen bU
Molkwerum hersteld

In april lW4 ziln Bouw '75 BV Workum en Technisch Bedrijf Bakker, Ulst begonnen

met de restauratie van de Amerikaanse windmotor aan het Jan Broerskanaal. De molen is

van het type Hercules Metallicus en ooit vanuit Duitsland naar Nederland geiunporteerd

door de Rotterdamse Handelsmaatschappij Stokvis en Zn. ln 1925 werd de molen in
opdracht van het toenmalige waterschap Ymedaem, de voorloper van Tusken Mar en

Klif, geplaatst langs het op de Morra uitkomende Jan Broerskanaal. In mei 1990 heeft Jan

Hofsha, toen nog werknemer van Bouw '75 BV Workum, de boel opgemeten. De nieuwe

vijzel moest 1 meter langer worden en de oude duiker van de hoofdtochte naar de kolk
zou dieper gelegd worden. In september 1993 gaf de gemeenteraad groen licht voor de

/ 180.000,- kostende restauratie van een historisch en zeldzaam exemplaar. De gemeente

Nijeflrd, provincie, rijk en landinrichtingscommissie betaalden er aan mee. Kenners

omschrijven de molen ten Zuid-westen van Koudum als een uniek bouwwerk. Nadat in
april Bouw '75 het houtwerk van de omloop had verwijderd, is Technisch Bedrijf Bakker
uit IJlst begonnen met het demonteren van de windroos, beide staarten, toren en vijzel.
Twee tot drie man van Bakker zijn de hele zomer met de restauratie van het ijzerwerk
bezig geweest. Al het ijzerwerk is gestÍaald en opnieuw in de coating gespoten. Voor
Bakker was het de eerste keer dat hij één wiekenrad in zijn geheel demonteerde. Bij eer-

dere reparaties werd de molen wiek voor wiek uit elkaar gchaald en weer in elkaar gezet.

Deze keer vulde het ijzerwerk praktisch de hele werkplaats van Bakker IJlst. Intussen was

De roos ligt op de grond. Het verwrongen staal van de bladen is goed zichtbaar.

o De gerestaureerde molen op Ameland.. De vang wordt gelicht door de heer o De gerestaureerr
Hermans terwijl vrijwillige molenaar
Hey s t ek aanw ij zin g en I e eÍt.

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE MOLEN
Bovenwiel 55 kammen
Bovenbonkelaar 27 kammen
Spoorwiel,77 kammen
Steenspilronsel 26 staven

Binnenroede 18.50 m. no. 259 Fabrikaat Buurma te Oude Schans

Buitenroede 18.60 m. no. 258
Uitgerust met een Vlaamse vang.

Popke Timmermans
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Bouw '75 begonnen met de restauratie van de onderbouw. De vijzelbak is 1 meter ver-
lengd. In verband met de zuigleiding of aanvoer en verharding over de bestaande duiker
hebben we besloten om een nieuwe duiker haaks op de schÍoef naar de tochte van het
gemaal te leggen. Het molenhuis is geheel geskaald. Het dak is voorzien van een nieuwe
deklaag. Het molenhuis was aan de onderkant dusdanig verrot dat er een nieuwe beton-
rand omheen gestort moest worden. Na het vernieuwen van de drie ruitvormige ramen en
het laten stralen en galvaniseren van het deurskozijn is het molenhuis geheel afgewerkt .r
met reparatiemortel. Verder is het houtwerk van & deur, wachtdeur, omloop en het hek- I
werk ook vemieuwd. De uitschoot is voorzien van een nieuwe vloer. Nadat de toren t

beide staarten en de vijzel weer zijn aangebracht, is de roos op de grond gemonteerd en in I
zijn geheel om de as geplaatst. Daarna is het molenerf weer op boogte gebracht, wat al
met al weer een mooi geheel opleverde, waar de Workumer Molen Stichting trots op kan
zijn. De restauratie stond onder toezicht van G. van Reeuwijk. Het herstel heeft acht
maanden in beslag genomen.

Technlsche gegevens:
wiekenrad: 12 meter in diameter
wiekenrad: 30 wieken
vijzel-staal: 6 meter lang, 2 gangen opbrengst O 1,2 meter
spildiameter: 38 cm
buitendiameter: 114 cm
spoed: 114 cm (was I l8 cm)
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lrngte beschoept gedeelte 600 cm (was 500 cm)
aantal gangen: 3
helling: 30
theoretische opbrengst O.33 nflvijzel omwenteling bij 45 omwentelingen per minuut
15 rflmin
opvoerhoogte: stortpunt-tegenmaalpunt = 30cm

vulpunt-stortpunt = 234cm
max 264 cm

Hugo Landman
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. De windroos gaat omhoog De fficiële ingebruikncane in een mistig
Friesland.

Vergane glorie
Watertoevoer windmotor
De windmotor te Kouduln, gelegen aan het Jan Broerskanaal of Kruissloot, bemaal-
de vroeger de polder De Groote Wester Gersloot. Dez,e prlcler had verschillende
afdelingen die afzonderluk, of gezamenlijk door de windmotor kon worclen bemalen.
Dit werd gerealiseerd door middel van een ontvangkolk die voorzien is van drie
schuiven. Achter elke schuif bevond zich een tochLsloot die het water van verschil-
lende afdelingen aanvoerden. Uit het oogpunt van in«lustriële archeologie is hetjam-
mer dat de aanvoersloten zijn gedempt zoclat cle kolk slechts nog aan één zrlde
gevoed kan worden.

J. Hofstra
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. Kaopstander in korenmolen Sloten.

31,

Het gebruik van de kaapstander
in de korenmolen

VAN DE LEERMEESTERS
Door: J. KOOISTRA

De kaapstander in de korenmolen wordt gebruikt voor het lichten van o.a. de steenspil.
Voor zover bekend zijn alleen in de korenmolen van lïormerum en de korenmolen te
Noordwolde de oude kaapstanders nog aanwezig. De molenaar van Noordwolde (de heer
S. Bergsma) vertelde, dat in de molen nooit een steenkraan aanwezig is geweest en dat de
molenaar met behulp van de kaapstander ook de loper lichtte, om deze vervolgens te
keren. Hierbij wordt door middel van het gebruik van een steenbeitel de loper iets opge-
licht, zodat het mogelijk is om het hijstouw door het kropgat orn de steen te bevestigen. In
sommige korenmolens vindt men deze steenbeitels nog terug, orrdcr andere in de koren-
molen van Noordwolde.
Bij de korenmolen Welgelegen te Heerenveen is tijdens cle laatstc restauratie een kaap-
stander herplaatst. In de korenmolen te Sloten zijn tijdcns rle laatste restauratie twee
kaapstanders herplaatst. Ook in deze oude korenrnolcn ( l7-55) was tot de restauratie van
1972 g*n steentraan aanwezig. De schijÍblokkcn wairrncc dc loper werd gelicht zijn
nog wel aanwezig, maar worden voor dit doeleintlc nict rnccr gebruikt. Voor een aantal
jmen terug gebruikte ik de blol&en nog wel vo«rr het lichtcn van de steenspillen. Nu de
molen z'n naar oudmodel vervaardigde kaapstandcrs tclug hecft, worden deze nu weer
gebruikt voor het lichten van de steenspillen. Aan clo hancl van de inkepingen in de acht-
kantstijlen en de korbelen, en na het bekijkcn cn «rprnctcrr van de kaapstander in de molen
van Noordwolde, kon een indruk worclen vcrkrcgcn hrrc dc kaapstanders er vïoeger
moesten hebben uitgezien. Aan de hand van dczc crr n()g wat andere gegevens, beheffen-
de de verschillende constructiemogelijkherlcn van hct palrad met pal (in de molen van
Noordwolde bevatte het ijzeren palrad vicr tanclen err in clc rnolen van Formerum was het
palrad in hout met blik omslagen uitgevocrcl volgcrrs S. Jellema) werd er een tekening
gemaakt. Aan de hand van deze tekening wer<lcn rlc hcide kaapstanders vervaardigd.
Enkele technische gegevens beheffende de kaapstandcr:
- Touw van manilla doorsnede 25 mm
- Kaapstanderasdiameter 140 mm
- Kaapstanderhefboomlengte 1250 mm
- I enkelschijfs blok

Met behulp van deze gegevens aangevuld met het gegeven dat de steenspil 375 kg weegt
kan men de benodigde kracht (F) uitrekenen welke nodig is om de steenspil te lichten.
Het touw is om de kaapstanderas gewonden, vanwaar het via een enkelschijfsblok naar. de
steenspil loopt. De kaapstanderas kan men met behulp van een uit essen vervaardigde
hefboom verdraaien. Het palrad met pal zorgt ervoor dat de kaapstanderas geborgd blijft
wanneer men de hefboom versteekt.
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BEREKENING:
Massa * (l/2 asdiameter + l/2 touwdiameter) = heftoom * F (375 kg * 10) * (L4O mn 12

+25mml2)=1250mm*F
F = 3750 N * 82.5 mm / 1250 mm
F = 247.5 N

Uit de berekening is gebleken dat er ongeveer een kracht van 250 N (25 kg) nodig is om

de steenspil te lichten.
Op de foto ziet men naast de kaapstander ook nog de oude schijÍblokken hangen en in de

hoek achter het veldkruis staat nog een lichtboom om de loper iets op te lichten zodat de

molenaaÍ de steenbeitel tussen de loper en ligger kon plaatsen. Uit praktijkervaring is

gebleken dat het lichten van de steenspil met behulp van de kaapstander vlotter verloopt
dan het lichten van de steenspil met behulp van een kettingtakel. Waarom in de meeste

molens dan geen kaapstander meer aanwezig is, terwijl men de sporen ervan nog weleens

in het achtkant aanheft is mij een raadsel. Zou het een kwestie van ruimtegebrek zijn?

Molententoonstelling in
Veenwouden

In 1946 is er een molententoonstelling geweest in het Fries Museum. Dit kan worden

beschouwd als het begin van de zorg en het behoud van de molens. De toespraak van

Anne Bokma (de vroegere voorzitter van de stichting De Fryske Mole) uitgesproken

ter gelegenheid van deze tentoonstelling is bewaard gebleven.

In 1996 is het dus vijftig jaar geleden dat het startsein van ons huidig molenbehoud

is gegeven. Om dit feit te vieren is de gedachte gelanceerd om opnieuw een tentoon-

stelling te houden. De eerste voorbereidingen zijn al geweest. De tentoonstelling

wordt gehouden in de Skierstins te Veenwouden. De ruimten waaÍover wij kunnen

beschikÍ<en zijn een grote ruimte van 13 bij 6,5 meter en drie kleinere ruimten van

elk 5 meter in het vierkant. Het tijdvak waarover wrj over de accommodatie kunnen

beschikhen is van Z4juni tot en met 2 september 1996. De globale opzet is voorwer-

pen en modellen van molens te laten zien. De leden die vorig jaar in Termuntenzijl
zijn geweest, moeten denken dat de opzet dezelfde als daar zal zijn Aan de leden

van ons Gild een goede gelegenheid om zich te presenteren. Er wordt leden gevraagd

om een commissie te vorïnen. Opgave aan het bestuur. Er zijn voorwerpen nodig

voor de tentoonstelling. Speciaal wordt gedacht aan bonkelaars, een as, gereedschap,

maquettes, fotomateriaal, kaartmateriaal, knipsels enz. Voorlopig wordt alleen geïn-

ventariseerd wat mogetijk is. In het najaar wordt dan een opzet gemaakt. En pas

daarna kunnen definitieve afspraken gemaakt worden. Opgave van suggesties over

de inrichting en opzet aan Sjerp de Jong, Veenwouden, tel.051,rc-74258.
Sj. de Jong
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Terugblik Nationale Molendag 1994
Hier volgt een kleine samenvatting van de molendag van het afgelopen jaar.
Op het enquètefomrulier stonden ook een drietal vragen, die door velen zijn ingewld en
waarvan hier de resultaten volgen: (totaal van alle provincies)
aantal bezoekers dat de molen aandeed 56.066
lag de molen langs een fietsroute? 1 10 keer ja
was de molen starUstempeUeindpunt? 51 keer ja

In totaal deden er in het hele land 613 molens mee.

De omstandigheden waren ideaal dit jaar, alleen in de late namiddag kwam er wat ander
weer en de wind draaide dan ook naar westelijke richtingen.
Molenaar Spithorst van ,,De Hoop" te Suameer had die dag ruim 300 bezoekers, die
afkwamen op de molen maar ook op de kramen die bernand werden door het plaatselijke
cafetaria met ijs en frisdrank; de bakker met allerlei bakkersprodukten, waaÍvan l5Vo van
de opbrengst voor de molen was en tenslotte de molenaarsvrouw met koffie en warme
wafels. Molen ,,De Jager" in Woudsend heeft op molendag o.a. 5 meter acacia gezaagd,
zo vedelde molenaat Van Driel, terwijl er ongeveer 400 mensen kwamen kijken.
Molenaar lrnsha van molen ,,Windlust" te Wolvega had ecn kunsLsteen open liggen om
het billen aan de bezoekers te laten zier.. Er werd met de anclere stcen zo nu en dan tarwe

o In de Feanstermole te Surhuistertteen wordt druk gewerkt aan het interieur. Op de foto
ziet u een steenkuip in de rnaak. Tip: neemt u op Nuionale Molendag hier een kijkje.
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gemalen. Geïnteresseerde bezoekers waren dan ook zeer enthousiast. Molenaar
Stockmann van de ,,Klaarkampstermolen" te Sybrandahuis had een hele aparte, eerste

bezoeker op molendag. De heer Kingma uit Ontario (Canada) is in 1939 naar Canada

geëmigreerd en was al als jongen van 8 jaar op deze molen geweest. Molenaar Van
Dellen van molen ,,Heechhiem' te Goëngahuizen had voor het eerst zoveel bezoekers

gehad (40); ze kwamen allemaal met een booL omdat de molen aan een groot meer gele-

gen is: de Wijde Ee. Molenaar Popke Timmemrans vertelde uitgebreid hoe de molendag
op de ,,Deelsmolen" te Vegelingsoord was. Vanaf 8 uur 's morgens was de molen al aan

het malen. Om 9 uur's avonds was de wind weggevallen, damom maar opgedoekt maar
wel tot 12 uur 's nachts in het licht laten staan. Veel bezoekers kwamen een kijkje nemen.

Molenaar Koehoorn van spinnekop ,,De Klaver" te Bolsward had de molen om ongeveer
half lt aan het malen. Hele dag mooi gemalen en enkele bezoekers gekegen. Molenaar
Van Schaijck van de ,,Haensmole" te Grouw (spinnekop) kreeg veel bekijks van de

beroeps- en pleziervaart, daar de molen ligt aan de driehoek hinses Margrietkanaal en

Pikmeer. Molenaar Feenstra van de enige spinnekop met scheprad (de ,,Hemriksmole" te

Tietjerk) had een zeer geslaagde dag. Htj had in het bovenhuis inwoning van een zwaluw
met vijf eieren in 't nest. Molenaar Tiedema van de molen ,,Wieuwens" te Oosterlittens
had een mooie dag; de hele dag met de schroef kunnen malen. Molenaar Vos van de

,,Hempensermeermolen" heeft de hele dag langzaam gemalen, daar de polder nog op
zomerpeil was. Molenaar Broekema van de Hoolfl,eldenrust te Dokkum heeft de hele
dag pannekoeken gebalt<en voor de ongeveer 6(X) bezoekers die er geweest zijn.
Molenaar Hofstra van de ,,Eendracht''te Kimswerd kreeg al op woensdag voor molendag
een sleutel en een kruk van het waterschap om de inlaat open te z.etten, zodat de molen
water kon uitslaan. Veel schilder- en timmerwerk gedaan onder het malen door; niet veel
bezoek gehad, maar wel geïnteresseerd publiek.

- Namens de Werkgroep Nationale Molendag Hans Petit

Er deden er 61 molens mee van de in totaal 122 en dat \taren:

Anjum - De Eendracht
Birdaard - De Olifant
Bolsward - Lonje/Tadema's molen
Buitenpost - De Munts
Dokkum - Zeldenrust
Dronrijp/llatsum - De Hatsumermolen
Grou - De Borgmolen (draaide niet!)
Hartwerd - De Oegekloostermolen
Hollum - De Verwachting
IJlst - De Rat
Joure - Penninga's molen
Kollum - Tochmaland
Langweer - De Sweachmermole

Birdaard - De Zwaluw
Bolsward - De Klaver
Broeksterwoude - De Grote molen
Burgwerd - De Hiemerter Mole
Dokkum - De Hoop
Goëngahuizen - Heechhiem
Hallum - Genezareth Kloosterpoldermolen
Heerenveen - Welgelegen/fjepkema' s

Huins - De Huinsermolen
Joure - De Groene Molen
Kimswerd - De Eendracht
Kollumerpomp - De'Westermolen
Lekkum - De Bullemolen

Lollum - Meerswal
Mamrm - De Phenix
Metslawier - Ropta
Noordwolde - Windlust
Oude trije - De Balkendster
Rijperkerk - Ypey Mole
Roodkerk - De Hoop
Sintjohannesga - De Hersteller
Stiens - De Steenhuistermolen
Suameer - De Hoop
ïjerkwerd - De Babuurstermolen
Tzum - Duivenhok
Vrouwenparochie - De Vrouwbuursterm.
Westergeest - De Beintemapoldermolen
V/itmarsum - De Onderneming
Wolvega - Windlust
Workum - De Nijlànnermolen
Woudsend - De Jager
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Marrum - De Grote molen
Marssum - Terpzigt
Mildam - ïongennolen
OosterlittensAMieuwens - Alde Swarte
Paesens - De Hond
Rinsumerageest - De Klaarkampstermolen
Schalsum - De Schalsumermolen
Stiens - De Hoop
Stiens - De Kleine molen/Binnema molen
Tiederk - De Himriksmole
Tzum - Fatum
Vegelinsoord - Deels- of Grevensmolen
V/arga - De Hempensermeermolen
Winsum - Zuidoostermolen/v.d. Meersmolen
Witmarsum - De Pankoekstermolen
V/olvega - De Gooyer/vh. De Wàlden
Woudsend - 't Lam

V/ellicht dat deze lijst u dit jaar kan helpen bij het samenstellen van uw eigen Nationale
Molendag-route.
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Lollumer schroef.

. Achterkant von de nieuwe
schroef die versterkt is meÍ
dikl« ijzeren plaat.

lnllwner
een 3 cnx

. Durk Zet Zich schrap.
T.g.v. de nieuwe lnllumer schroef"

De voorkant van de nieuwe Inlluruer
schroef.
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Van boomstam tot molenschroef
Molen rlleerswal" kan weer malen

De grote wens van vrijwillig molenaar, tevens molenmaker, Durk Posthumus is in ver-
vulling gegaan.

Nadat eerst de oude schroef, die zeer gehavend was, verwijderd werd, kon de potbalk
onder handen genomen worden.
Deze moest 45 cm. naar achteren om zodoende de schroefbak optimaal te benutten.
Voor de molen betekende dit, dat hij een maximale aanpassing kreeg aan het huidige
waterpeil waar zijn soortgenoten ook mee te kamgrcn hcbben.

Maar je kunt altijd nog beter laag water hebhen dan op ecn eiland staan om alleen nog
maar wat rond te maken. Dit is de grooLste verncrlcring die je als molen kan overkomen,
want je werd woeger toch gemaakt om de poldcr dtrog tc houden cn je werd door de boer
toch ook op handen gedragen ondanks dat je wcl clc ,,twadclc Iàn hcarre" werd genoemd.

Dan kon er begonnen worden met de nieuwe schrocf, dic achtkantig werd aangeleverd
door de firma Faber te Harlingen. De totale lengtc van dc schrocf met lagering bedraagt
7,665 meter. De voorzijde voorzien van een kogcllagcring. Vroeger, toen de molen
gebouwd werd, werd de schroef gedragen door cen halsstcen wat zijn sporen wel heeft
achtergelaten.

De achterste pen voor de lagering heeft steun gckrcgcn <kxrr ccn 3 cm dik ijzeren kruis
welke ingelaten is in het hout en omsloten w«rrclt tkror ccn clikke ring en de diameter van

. De nieuwe schroef wordt met moderne heflcracht geplaatst.
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dat alles bedraagt 49 cm. De ontwikkelde lengte van de 3 sleuven voor de schoepen

bedraagt elk 12 m., wat inhoudt dat de lengte gemeten over de uiteindcn van de beschoe-

ping 14.50 m. bedraagt en de uiteindelijke lengte van het beschoeptc gedcclte bedraagt

4,81s meter.
Het geheel werd gemaakt van bilinga hout. Na al deze inspanning van l)urk kon de door

mij tot kunstwerk verheven schroef geplaatst worden.
Dit gebeurde op 20 dec. 1994. Hij is toen met behulp van een heftruck cn ecn mobiele

kraan op een wagen geplaatst om zo richting lollum te worden gebansgrrteerd.

Daar is hij overgenomen door een rupskraan die hem het laatste eind door het land heeft
veryoerd om daama in de scbroefbak te worden geplaatst. De inwijding op 29 dcc. waar

ik bij was uitgenodigd, werd rijkelijk gezegend door het vele water dat die week viel.
Het herstel werd uitgevoerd door molenmakersbedrijf Hiemstra te Tzummarum in
oprdracht van De Fryske Mole.

Linze KloosteÍrnan
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De Amerikaanse wynmotor
oan' e Weisleat

Ynlicding. Yn Heech havvwe eartiids twa Amerikaarue Wnmotors stien: ien oan 'e
Weisleat en ien op 'e Gouden Boaijwn. De lèste is beskreaan yn De [Jtskou fan maart
1994.

Dër wie noclul watferskil tusken beide molen (motors): dy op 'e Goudcn Boijwn hie 30
wynblèdcnyn 'e roas, wylst dy oan 'e Weisleat der mar 18 hie. De grutste stie op in stien-
nen AndcrhLs, de oare rèste opfjouwerbetonblokkenyn't tàn (dy liae dcr noch!). It hou-
ten frnderhils fan 'e Burdster wytmotor (oan 'e Weisleat) is om 'e fior*er standers hinne
timmere.
De mànsl<e wynmoÍor oan 'e WymerÍs (in weuerskipsmole!) moast de hiele Goulen
Boaijwn bemealle, dy oan 'e Weisleat (partikulier eigerulom) allinne mar it làn by ien
pleax.
In oerienkomst wie der èk: beide ynstallartsjes wiene oankocht ír Dfishn troch de firma
R. S. §foftyr's en Tnrun te Rotterdarn.

Bewenners. Dat wy it ien en oar oer dizze wynmotor fertcllc kinnc, hawwe wy yn 't foar-
ste plak te tankjen oan frou Wytske Posthuma-Attema (hcrne yn 1914, - sjoch És artikel
yn'e lèste Utskoat!), dochter fan Folkert Attema (1881-1962) en Martsje van Keulen
(r883-1949).
Frou Posthuma, dy 't no op Nijesyl wenne! is hikke en tein op dc pleals De Burd 10, dy 't
troch har pake Tseard Attema yn l89l kocht is. ,,Yn 1912 is hcit hoer wurden op it spul
dat oant 1939 yn 'e famylje bleau", seit hja.
Yn 'e foargevel fan 'e pleats sit in stien, werop stiet: 'PletcrtJe Idzes Attema heelt den
eelsten steen gelegd den 12 aprll 1870'. Às de pleats doe boud is (of alhiel ferboud),
dan stiet dy op it plak fan in foargonger; allicht op dcscldc f0neminten. In kaaÍsje rit
1851 (sjoch fierderop yn 't artikel)jout dat dÍdlik oan.
Pieter§e Idzes is rit'e famylje fan'e Attema's dy 't der yn l89l komme te wenjen. Nei de
famylje Attema buor§e hjir: R. Bajema (1939-1960), W. E. de Boer (1960-1968) en P.
de Boer (1968-no).

,,Ik wit net safolle fan dy wynmotor öf hear", seit frou Posthuma beskieden as wy har der
wat oer freegje wolle, ,,mar ik haw noch twa fotrxrtsjrs, miskien kinne jo dèr wat mei."
No dat wie geweldich fansels, want foto's sizzc bytiden rnear as in lang ferhaal. Dat 'net-
safolle-witten' foel fansels wol wat ta, want frou Posthuma hie ynformaasje Ít eigen
0nderfining. As famke wie hja gauris mei heit - as dy dër in putsje hie - by de wynmotor
west.

Ynstallateur. Frou Posthuma-Attema tocht dat de mole levere wie troch de firma
Koelsha Ét Balk en dat ien fan syn wurknimmers, in sekere Hoogeveen it kerwei Ítfièrd
hat. (Frij wis is it dat dizze mannen op de beide molefoto's steanel)
Frou Posthuma hat gelyk! Ik socht yn Aldegea (W) frou A. H. I. (Ida) Roukema-Koelska



40

-i\
§)\)
§
§O
§
§
E
\)
§-§a.§
V)'§
è

:§r
.L\
\)ÈÈ.È\
§
È\
§)ÈÀ-È\
F}
v

dà-\
§)

a
ÈiÈÈ

§\\)lrlr
§Èa- r-.

\J

§u
È t\'\
§+r
.ëE
v) §).È .r\

l i:.'§È<
A\,
\ t-èc^:

Lö§§..

F. trÍ
§t.tË §ÈP '§=

.t I/) '+.v) t- v.,ÈÀ\)
riA.ë ts\

\ x.§ -§)È

§ §":§ (x
N'È.v

§ à'i t\'§" Ë:
§ ..r§

'H'È§'§ \na§ Ès
§§Fi
§J 

=È§bt*rs{
§ À§
§ TE§ *§\ à\s
§ Ë.§

o

§
V)

È\
q)

\i
N\)
L
a
§o
§
Nl.
q)

È
Ë
§-\)§È\rta

s
.b
L

-§a
C,,

§

Lj

U
S

-§
§
§
\)\
>

È
<\)

*§

i\i
§\
§§\§
>r

§\)
V)

\)
tè

§
§a
L
§
§

F
i

\)
la
I

I tzr
I .*.itb
l*)lo

*..
ryti.

. .vri:i&,i

e .. ,,ïf"
Y"' ,i

tÀ ffi"
',; t#,a,dit. ";

,ée .1i. ,4.
'*n ,': t::-

*;À. F , ït
.+ ) .?,1
..1'i . k;+'Y. i;;

4t

(1910) op, in dochter fan neamde Hindrik (Gysberts) Koelstra Ét Balk. Yn har famylje-
plakboek fOn ik deselde foto's dy't fan frou Posthuma al te lien hie!
Ien fan dy foto's stie sels öfdrukt op in reklamefolder fan de 'Balkster Machinefabriek H.
Koelsha, Balk (Fr.)'.

Reklamefolder. De folder
neamt alle foardielen op fan

'polderbemaling' door mid-
del van onzen windmotor in
combinatie met den stalen
watervijzel of een roteeren-
de pompr o.a.: bedrijfszeker
en betrouwbaar, lange
levensduur, weinig onder-
houd, in exploitatie de goed-
koopste, lichte gaug, groot
verzet, werken zonder toe-
zicht, zowel voor in- als uit-
malen, enz.'
Sterk punt is: 'Door hun
beprocfd systeem van vol-
komene zelfregeling zijn
onze motoren volmaakt
stormzeker.t

As wy dit allegeaffe lèze, dan
binne de foardielen wol hiel
grut yn fergeliking mei dy
àlderwetse muontsen en
spinnekoppen. De Attema's
hiene it goed besjoen, doe 't
se as earsten oan 'e Burd sa
'n wynmotor oanskaften. Dat
der al sa gau elektryske
gemalen komme soene,

koene hja doe ek net witte.

Koelstra-Stokvis. Koelstra (Balk) bestelde de molen by handelsmaatskapplj R. S.

Stokvis en Zn. (Rotterdam), dy't se kocht yn Dresden (Dtitslàn). De merknamme wie
' Hercules Metallicus' .

In pear 0nderdielen makke Koelstra der sels by, ntl. de skroeven (fizels) en de bakken. De
Balkster saak levere foar 't grutste part wynmotors mei in skroef. Uterlik kenmerk: twa
sturten! De Amerikaanse wynmotors fan Bakker Ét Drylts (merk Record) koene rnei ien
sturt ta omdat dy wurken mei in sintrifugaalpomp.

BALKSTER MACHINEFABRIEK I

](OELSTRA I BALI( [tn,l
"7,4ffi_ï-:----r}1irTÍw

TELEFO()N No. O

I

}l,

ffi

B E MALI ].l G S. I ]tl STAL LATIES
VOOR POLDERS . TUINEN - IJSBANEN - BOUWPU]'TEN

IÍATERI|IJZEL§ . trllli|OrtllOTOREiI

FEIÏ.r:-!'!
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Alderdom. Fan 'e wynmotor oan 'e Weisleat is op skrift neat fëstlein, sadat wy oare

bronnen rieplachtsje moasten om de àlderdom 0ngefear fèst te stellen.

1. Fan Bouke van der Meer ( 1900-1987), ek grut wurden oan De Burd, wit ik dat dy wol
te nachtmeallen west hat mei 0.o. de mealler fan 'e muotrts, dy 't earder op it plak fan
'e wynmotor stie. (Fraachpetear mei him, fèstlein op l0.maart 1987). Ek sei Van der

Meer doe: ,,Dy wynmotor hat dër mar frij koart stien, mien ik."
2. Neffens de 'Balkster Courant' fan 16 novimber 1977 dochtsje Hindrik Koelstra en Jan

Hessel Dötle yn t I9O2 in firma op en nimme in masinefabryk oer (foar / 6000,-).
Oan 'e ein fan 'e oarloch (1914-1918) skiede de firmanten; dan 0ntstiet pas de

'Balkster Machinefabriek H. Koelstra'. [,etter sille twa bruorren Hàns en Harm

Hoogeveen (eardere wurknimmers) dit bedriuw oernimme.

o I. De Amerikaanse wyrunotor. 2. Attema's plcats.
Oan'e westkantfan'e pleaÍs wie eartiids de HoarneboersslcaÍ, in iepenwetterferbi-
ning tusl<cn de Weisleat en'e Heegemer Mar. Net allinne op dit l<aartsje (1851) is dat
te sjen mar byS. ek op dat fi 1718.
Yn 'e mfrnlinge oerlevering wurdt wol sein dat de pleaÍs oan 'e Hoarrteboerssleat tige
lang ferlyn ek de funksje hie fan ik- en wetterherberch.
Hoewol 't ik hjirfoar giin bcwizen (boarnen) ffrn hAw, liket my dat rut frnwarslqnlik ta.

Yn Wytsl<c Attema's tiid wie it noch in moaie brede en skjinne sleat: ,,W! bushintmelcn
hjir en spielden it waskguod dëryn ft. Der wiene twa stalten: foar en efter. Ik mien dat
by d, Mar in pomp wie, om, c$ 't nedich wie, wetter yn te litten. Krekt foar de pleals
(fan 'e dyk öfl wie in skutdaam (sit der rnch!).
Fan'e HoarrteboerssleaÍ is rw netfolle menr oer. De narnme is hastfergetten. Wat soe

't moaiwëZe enhistoaryskferantwurde (!) as de huzinS€, hjir besprutsen, de nunme
kri g e fan H mrneb oerspleats.

(Kaartsje: Eekhof atlas 1851).
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. Oardel meter rjochts fan 'e wynmotor is
dit gemaaltsje boud yn 1927n8. Soe it
ynko arten fe rdw ine mo atte ?
(Foto: W. O. Santema, Heech, 1994).

. By 't gemaal liue noch de betonblokken
mei de öfseage izeren stan"ders Ían 'e
wynmotor.
(Foto: W. O. SantemA, Heech, 1994).

Op gr0n fan it yn punt 1 en 2 beskreaune nim ik oan dat de wynmotor boud is om-ende-
by L92O. Yn 1928 komt it gemaal klear. Oer dat jier bart S. S. de Boer 'wegens bediening
van het bemalingsgebouw' f 50,-. Dat de wearde fan 'e wynmotor dan takseÍuïe wurdt
op Í 1550,- - oan Attema ek ritbetelle! - wiist der op dat er noch yn tige goede steat is.
Koelstra nimt him foar f 25O,- oer fan 't wetterskip (argyf wetterskip 'Heeg').

ATHLET'yon Herzog Drezden. Dat stiet op ien fan'e sturten (foto!) fan'e Burdster
wynmotor. Stie it der echt op of is it allinne maÍ op 'e foto skreaun?
It lèste sil it gefal wèze! Wat it krekt betsjut, is net rjocht dridlik. 'Drezden' is hjirboppe
wol ferklearre; soe it gehiel in tipe-oantsjutting wèze?
Beshit. Yn'e 'Leeuwarder Courant' fan 29 juni 1972 skriuwtD. M. v.d. Woude - waans
heit wurke hat by Koelstra & Dölle yn Balk - yn 'e rubryk '[It'e Lapekoer':
,,Later za1 ik overal die windmotoren met hun clraaiend windrad staan. Kale trieste
gevaarten! Tot veler ergernis, omdat men vond dat ze niet in ons wijde landschap pas-
ten". Sa tochten se der oer!

Taheakke.
1. Tank oan frou W. Posthuma-Attema (Nijesyl), frou I. Roukema-Koelstra (Aldegea-

W) en Jan Hofstra (Skraard). Alle hUe hawwe hja weardefolle bydrages levere oan dit
artikel; de lèste stelde technyske ynformaasje beskikber.

2. It gemaal oan 'e Weisleat is öfskreaun, seit it wetterskip. As der net in gegadigde komt
om itoer te nimmen, dan sil dit geboutsje oer net al te lange tiid öfbrutsen wurde!
Dit soe tige spitich wèze.

3. Dit artikel stie yn it desimber-n0mer (1994) fan ,,De Sylboade", it doarpskrantsje fan
Heech.

- Heech, novimber 1994 Willem O. Santema



Molenliteratuur
Nieuwe ultgave'Mollnologle'
ln december verscheen de tweede uitgave van 'Molinologie', het nieuwe tijdschrift van

IlvIS-Nederland, de vereniging voor Molinologie in Nederland en Vlaanderen.

In het tweede nummer zijn een aantal interessante bijdragen opgenomen. Erik Tijman
gaat natr aanleiding van de sloop van de stellingmolen in het Overijsselse Heeten in op
hoe een molen gedocumenteerd dient te worden. Hierbij dienen doublures te worden ver-

meden, prioriteiten gesteld te worden en uiteraard dient gesheefd te worden naar

betouwbare documentatie. In de rubriek 'lrden vragen aan [-eden' staan twee merk-
waardige molens cenhaal: Een klein molentje in Kootwijk bij Àpeldoorn heeft een raad-
selachtige geschiedenis en de tasmolen 'Het Schaap' in Utrecht had al voor 1864 een

windroos! Uiteraard in dit nummer veel aandacht voor verschenen molenpublikaties (een

achttien in getal). De Vlaamse molenvorsor Lieven Denewet gaat in op de verplaatsing
van de standerdmolen van Liedekerke naar Pamel in L94l"Deze werd in genoemd jaar in
zijn geheel verplaatsl zonder uit elkaar genomen te worden. Tenslotte bespreekt Ton
Meesters de verhoging tot stellingmolen van de stenen grrcndzeiler in het Brabantse

Fijnaart in 1766. In een bijlage is het originele bestek uit 1766 opgenomen. Als losse bij-
lage bij deze 'Molinologie' is een inhoudsopgave toegevoegd van het boek 'Onze

Watermolens' (gemaakt door Hans Frieke). Nr. 2 van 1994 is te bestellen door overma-
king van f 13,- op Postbankekening6LO492T t.n.v. T.I.M.S.-Nederland te Maartensdijk.
U krijgt het nummer dan zo spoedig mogelijk thuis gestuurd.

Brochure verschenen over de Natlonale Molendag
In het vakblad De Molenaar zijn vanaf het begin verslagen gepubliceerd van de gebeurte-

nissen op de Nationale Molendagen. Deze omvangrijke bijdragen bebben het laatste jaar

echter niet het verhouwde plekje gekregen omdat het vakblad nog maar eens per twee
weken verscheen en publicatie te veel tijd en plaatsruimte uoeg. De resultaten zijn nu

echter in een àparte brochure verschenen, voor abonnees van De Molenaar gratis, maar
ook andere belangstellenden kunnen een exemplaar bestellen. U kunt hierin aantreffen:*
De asomwentelingen van de molens in Drenthe, Gelderland, Ukecht, Noord- en Zuid-
Holland, 7*eland en Noord-Brabant over de jaren 1991, L992 en 1993. * De <Ieelname

aan de Nationale Molendagen van 1991 tlm 1994.* De commentaren op de Molendag
van 1994 zoals die zijn ingestuurd bij de rfr/erkgroep Nationale Molendag. Niet-abonnees
kunnen de brochure verkijgen door overmaking van f 15,- op girorekening 4330834
t.n.v. J. S. Bakker te Moerkapelle. Een uitstekende service van de redactie! (GDW)

Provinciale molenboeken
Er wordt niet alleen in de eigen provincie hard gewerlÍ aan de totstartdkoming van een

provinciale moleninventarisatie. Zoals de stand van zaken nu is, verschijnt er medio
augustus een nieuw Overijssels molenboek bij uitgeverij Waanders in Zwolle. Het werd
tijd ook, want de vorige editie, die reeds lang niet meer verkrijgbam was, dateert nog van
de zeventiger jaren. We houden U op de hoogte. (GDW)
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LIit ons prentenkabinet
Op de onbekende molens uit nummer 76
werd al onmiddellijk bij het verschijnen
gereageerd en wel door de heer Popke
Timmermans uit Heerenveen. HU herkende

nr. 1, de onttakelde spinnekop, als die te
Eernewoude, terwijl hrj nr. 6 thuisbracht als
"De Zuidooster" bij Menaldum. Volgens
Timmermans moet de laatste foto gemaakt

zljn door de eertijds bekende molenfoto-
graaf M. J. D. Kroon. Molenmaker Durk
Posthumus uit Huins Íeageerde nog even

op de onbekende molens uit ons prentenka-
binet van de nummers 74 en 75. Ook hij
zegt dat we hier te maken hebben met de
rnolen van Roodkerk en Ferwoude. De laat-
ste zou volgens Posthumus vlak na de oor-
log zijn afgebroken. Over de afgebeelde

molens in nr. 76 schrijft hU: "Nr. 1 .

Spinnekop bij Eernewoude-V/artena aan de
Graft. Nadere gegevens in Molens in Friesland in oude ansichten deel 1 waarin overigens
dezelfde foto staat. Nr. 2. Achtkante muonts te Brandeburen (gem. Hemelumer
Oldeferd). Bouwjaar 1848. De molen stond bekend als de "Kuipersmolen" en stond aan

de Inthiemasloot-zz. Hij is afgebroken rond 1953. Nadere gegevens in Molens in
Friesland in oude ansichten deel 2. Nr. 6. Achtkante muonls van de Zuid-Oosterpolder
onder Menaldum. Bouwjaar 1857. Verbrand in de nacht van 25126 ma:ut 1969. Later is
op de fundering de molen van de Noorderpolder te Dronrijp herbouwd als "De
Rentmeester". De heer Willem Hengst uit It lleidenskip bracht nr.5 thuis. Hij herkende
duidelijk de nog bestaande "Ybema's Molen", staande aan de Yskeburrefeart op ongeveer
500 ten noordwesten van Workum. Als herkenningspunten fungeerden voor.'hern de
gepotdekselde molemomp, de boerderijen van Jan Ybema (midden) en Theunis Haagsma
(rechts) alsmede de vaart tegenover de molen, de Meester Lieuwefeart die doorloopt tot
de voormalige Workumermeer. Links van de molen is vaag zichtbaar de glooiing van de

zeedijk. Twijfels heeft hij overigens over de juistheid van de "Kuipersmolen". V/ie geeft
ons uitsluitsel? Ook de spinnekop van nr. 7 werd moeiteloos thuisgebracht en wel door de
heer Tinus Nauta die op de boerderij bij de molen heeft gewoond. Het is de molen "'t Op"
te Oppenhuizen, waarover Johan Cnossen toevallig in hetzelfde nummer een artikel
schreef. We zeggen de inzenders dank voor hun reaktie en plaatsen hierbij opnieuw een
onbekende, nu uit de verzameling van de heer Mulder uit ïjerkwerd. 'We zien uw re?k-
ties, alsmede nieuwe molenfotovraagstukken, weer met belangstelling tegemoet.

(GDV/) --
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Molens Fryske Mole in actie bij
zwate regenval

De afgelopen maanden december en januai zijn zeer nat uitgevallen. Tot d.e kerst was

het wat winterachtig, maar daanna braken de depressies door en de hemelsluizenwerden
wagemtijd geopend.

De meeste gemalen zijn berekend op het wegmalen van 12 mm neerslag per etmaal.
Indien er meer water komt dan moet dat (tijdelijk) worden geborgen in het land en de slo-
ten. Wanneer het grondwater en het water in de sloten een paar dagen wat hoger staat is
dat natuurlijk geen ramp, als het met een dag of 5 maar weer weg is.

Op 27 december 1994 viel er in één dag al 40 mm (= zl() liter/m'?) en ook dc dagen daama

kwam er nog het nodige bij, zodat het geen wonder was dat vele gemalen het niet aankon-

den. In de westhoek van de provincie verkeren we in de gelukkige omstandighcid dat de

meeste molens nog aan de boezem en de polder staan, zodat ze volop mee kunnen helpen.

Tijdens al deze. natte decemberdagen stond er een prachtige wind en velen haddcn ook
nog kerstvakantie, zodat de Eendracht (Kimswerd), Meerswal (I.ollurn), de

Pankoekstermolen (Witrnarsum), de Hiemertermole @urgwerd), de Oegekloostcrmolen
(Hartwerd) en de Babuurstemrolen (Tjerkwerd) vele draairuen konden maken.

Op 27 december zelf was het in tegenstelling tot de weersberichten, bijna windstil. Op 28

december ben ik naar de Pankoekstermolen gegaan. Daar stond de polder een halve meter
boven peiMk wist dat er veel regen was gevallen maar dit overtrof alle verwachtingen.
Na een tijdje stopte er een auto en een functionaris van het waterschap kwam het molen-
erf op. Hij vertelde dat het gemaal op halve L:racht draaide, omdat er een pomp was uitge-
vallen.7,e hadden al naar De Fryske Mole en lveet ik waar nog meer naar toe gebeld,

maar er was niemand te bereiken. Het dringende verzoek was dan ook of de molen zo

lang en zo ver.l mogelijk kon blijven malen.

Hieraan wilde ik uiteraard graag voldoen, zodat ik na het middageten weer naar de molen
ging. Vanaf de molenpöle kon ik Meerswal, de Babuurster- en de Oegekloostermolen
zien malen. Toen kwam Simon Brattinga langs die het vervolgens mooi kon overncmen.
Ik heb toen ook de Eendracht laten draaien. Simon en ik hebben elkaar daarna steeds

afgewisseld. Op Oudejaarsdag was de polder weer op peil.

Bijna een maand later (25 januari 1995) kwam er nog meer water, maar helaa.s moest ik
toen werken. Het gemaal in de Pankoekster polder liet het ook deze keer afweten, en het

waterschap belde naar Sierksha. Deze ronselde de "vutters" Teemsha en Posthuma om de

molen te bemalen. Later kwam ook Job l(oehoom erbij. De Pankoekstermolen is een sterke

en hechte molen en om l(X) enden geeft hij niets. Uit behouwbare bron heb ik vernomen dat
Posthuma dat al snel in de gaten had, maar dat Teemsha enige aansporing behoefde.
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Op wijdag 27 januari kwam ik over de Afsluitdijk en ik wist niet wat ik zag: het water in
de sloten stond ongekend hoog. Ik zag de Eendracht malen; hier trof ik Sierkstra aan die
een vrije dag had genomen. Het buitenwater stond hier zo hoog dat het op het land ging
staan.

De volgende dag stond er nog wat meer wind, zodat we ons hart weer konden ophalen.
Job en Teernstra namen de Pankoekstermolen en Hiemertermole voor hun rekening,
Durk Posthumus de Meerswal, het duo ZljslinglPosthuma de Babuurstermolen en ik's
morgens de Eendracht en 's middags de Oegekloosterïnolen te Hartwerd.

Hier stond het buitenwater 23 cm in de utskoat zodat het schroefrad nog net niet door het
water ging. Het Hooglandgemaal in Stavoren en het Woudagemaal in lrmmer moesten
dan ook op volle toeren draaien om de boezem in toom te houden. BU het Woudagemaal
werd daartoe, net als in december, de derde stoomkctel onder stooln gebracht; dit was de
laatste tien jaar niet meer nodig geweest.

l{oewel velen dit liever niet meer willen meemaken, voÍlclcn wij tleze gebeurtenissen wel
voor herhaling vatbaar.

Jan Hofstra

. De Eendracht te Dijl<sterburen bU
Kimswerd. Het buitenwater komt het
land op en zal later om de molen komen
te stcnn. Molenaar Sierkstra houdt
vanaf de staarÍ de boel in de gaÍen.

Miljoenen liters water hebben de afge-
lopen tud dc utskoat van de Hartwerder
spinnekop verlaten.
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H LIit de knipseldoos nr" 37
door: Popke Timmerrnans
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We gaan deze keer naar ,,De Veenpolder van Echten" (opgericht in 1855 en opgeheven in
1969).Deze polder was gelegen in de gemeente lrmsterland. Het,,knipsel" is geschre-

ven door Harry de Raad uit Groningen, die de afgelopen paarjaar van een aantal Friese
waterschappen een verzamelinventaris heeft gemaakt. Hierover later meer. Het,,knipseÏ'
dient als inleiding bij het nog uit te geven inventarisatieoverzicht van bovengenoemde

polder. Helaas doet hier zich het feit voor dat het archief van deze Veenpolder lang niet
compleet bewaard gebleven is. Van de oorspronkelijke omvang van 8 meter bleef na

inventarisatie en opschoning ca. 5 meter over. Na het overzicht van Harry de Raad volgt
nog een aanvulling mijnerzijds.

HI§TORISCH OVERZTCHT

Begin l9e eeuw werden er in Friesland maatregelen genomen om de ongewenste gevol-
gen van de vervening van laagveengebieden, nl. landverlies en verarming van de bevol-

king, tegen te gaan. Sinds 1819 was voor vervening van laagveen een door de Koning te
versEekken vergunning vereist. In 1822 werden er nadere regels vastgesteld voor deze

vergunningverlening, Bepaald werd dat ook voor bestaande verveningen alsnog een ver-
gunning moest worden aangewaagd. Na vervening zouden de uitgeveende gronden

drooggelegd moeten worden. Om te voorzien in de kosten hiervan en om de door de ver-

vening ontstane armoede te beshijden, dienden de verveners een belasting op de te verve-

nen furf op te brengen, de zogenaamde 'slik- en armengelden'. De Friese verveners waren

bepaald niet blij met deze regeling, die naar zij stelden, de winstgevendheid van hun
bedrijven te sterk zou aantasten. Zij kregen daarbij steun van het Friese provinciaal
bestuur. Daarop stuurde de koning in 1823 jhr. De la Coste naar Friesland, om nadere

regels ten aanzien van de verveningen te ontwe4)en, daarbij zoveel mogelijk rekening

houdend met plaatselijke omstandigheden. De la Coste verdeelde de grietenijen waar
geveend werd in vier klassen en maakte voor elke klasse een afzonderlijk reglement ter

regulering van de vervening. De grietenij I-emsterland werd ingedeeld in de eerste klasse.

De bestaande verveningen in dit gebied mochten 'provisioneel' op de oude voet door-
gaan. Op termijn moest er bepolderd worden. Sinds 1823 werden de slik- en armengelden
geheven. De adminishatie van het een en ander gebeurde door de grietenij. De verveners

in het gebied van de latere Veenpolder kozen - het is niet bekend wanneer - een voorlopig
polderbestuur dat de opdracht kreeg een bepolderingsplan te ontweq)en. Eind jaren veer-

tig had men dit gereed. Men sprak toen nog van de 'Veenpolder van Lemsterland'.
In 1854 werd, in navolging van het uit 1852 daterende provinciale reglement op de lage

verveningen, een 'Veenkring' voor het gebied vastgesteld. De grenzen van het polderge-

bied stonden nu vast. Nog in hetzelfde jaar stelden de provinciale staten een reglement
vast voor de polder. In 1855 werd dit reglement door de Kroon goedgekeurd en was de

oprichting van de 'Veenpolder van Echten'een feit.
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. Echtenpoldcr
collectie: P. T.

Het polderbestuur kwam te bestaan uit een door gedeputeerde staten te benoemen voor-
zitter en een viertal andere personen, gekozen door de ingelanden. Anders dan de boe-
zemwaterschappen, kenden de Veenpolders geen colleges van ingelanden c.q. volmach-
ten. Dat betekende allerminst dat een veenpolderbestuur zijn eigen gang kon gaan. Voor
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vele bestuurshandelingen moest namelijk vooraf toestemming gewaagd worden aan

gedeputeerde staten.

In 1856 werdbegonnenmetdeuitvoering vandebepolderingswerken. Rondomdepolder
werden dijken gelegd. De nodige watergangen werden gegraven. In de hoofdvaaÍwegen
werd een drietal houten schutsluizen gelegd: een in de Oostelijke ofwel Klijnsma's Vaart
een in de Midden- ofwel Sleeswijksvaart en een in de Westelijke ofwel Gieterse Vaart.

Aan het Tjeukemeer werd een stoomgemaal gebouwd. Als adviseur bij de bouw trad op

civiel ingenieur jhr. W.J. Backer te Amsterdam. Aanvankelijk was het de bedoeling de

gehele polder in een keer droog te maken. Backer stelde voor om twee gemalen te stich-
ten, een bij de Middenvaart aan het Tjeukemeer en een bij de Kooisloot in het diepste
gedeelte van de polder. In 1858 kwam het bestuur hierop terug. De droogmaking zou in
gedeelten moeten geschieden, omdat algehele ontwatering niet in het belang van de veen-

derijen was. Besloten werd het te bouwen stoomvijzelgemaal eerst zo in te richten dat het
aan de bestaande eisen zou kunnen voldoen, en later, als de droogmaking een feit zou
zijn, het gemaal aan te passen. Met het oog op de toekomstige situatie werd daarom alvast
een tweede stoomketel aangeschaft. Met de bouw van het stoomgemaal werd in 1859

begonnen. Het 'stoomvijzelwerktuig' werd geleverd door Harmens en Penning te

Harlingen. In 1861 werd het nieuwe gemaal in gebruik genomen.

Al in 1863 besloot het polderbestuur tot algehele droogmaking. Men wilde het polderge-

bied damtoe in een aantal afzonderlijke kavels verdelen. Het stoomgemaal zou gaan die-

nen voor de droogmaking. Daamaast zouden er windmolens aan het Tjeukemeer
geplaatst worden ter bemaling van boofdzakelijk de onuitgeveende gebieden. In 1864

werd het plan voor de droogmaking goedgekeurd door de provincie. Het voorzag in een

droogmaking van de gehele polder in een tijdsbestek van ongeveer 10 jaar. De uitvoering
van de plannen werd echter op de lange baan geschoven, omdat er een geschil ontstond
met de provincie over de invoering van maalgeld. De Veenpolder wilde maalgeld gaan

heffen van het te bemalen gebied. Het provinciaal beshrur stelde daarentegen dat de

droogmaking betaald moest worden uit het slikgeld. Een maalgeldheffing kon ingevoerd
worden, maar mocht allern geheven worden van niet verveende gebieden of gebieden die
zonder betaling van slikgeld waren verveend. Het polderbestuur besloot daarom de

droogmaking op de lange baan te schuiven, totdat de polder weer over voldoende midde-
len zou beschikken om een en ander uit te voeren, of totdat het provinciaal bestuur van

haar 'kapitale dwaling' zou Àjn teruggekomen. Wel besloot het polderbestuur de ingelan-
den te stimuleren tot het stichten van particuliere droogmakingen. Het grote aantal aan-

vragen vooÍ particuliere droogmakingen in dejaren na 1862, wijst erop dat dit niet aan

dovemansoren was Bezegd. Overigens besloot het polderbestuur in 1870 alsnog tot de

invoering van een maalgeld, nu wel volgens het door de provincie voorgeschreven stra-

mien.
In 1863 werden met het oog op het droogmakingsplan, alvast twee windwatermolens
overgenomen, staande aan de Gieterse Vaart en aan de Middenvaart. Ze werden ver-
plaatst naar het Tjeukemeer ten oosten van de Gieterse Vaart en bij de Oostelijke vaart
aan de Pier Christiaansloot. De vele droogmakingen maakten al snel exha bemalingsca-
paciteit noodzakelijk. In 1871 werd ten westen van de Gieterse Vaart een nieuwe molen
gebouwd en in 1873 veÍïees ook aan de Kooisloot een molen.
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lrnkelejaren later, in 1876, vond het polderbestuur dat de tijd gekomen was om alsnog tot
algehele droogmaking van de polder over te gaan. In 1878 werd het plan daartoe goedge-
keurd door gedeputeerde staten en begon men met de uitvoering van de werken. Men
volgde het oorspronkelijke plan, dat een kavelsgewijze droogmaking inhield. De ver-
schillende kavels werden door kavelstroken van de boofd- en dwarsvaarten gescheiden.
Men streefde ernaar om alle kavels zoveel mogelijk tegelijk droog te maken. In verband
met de droogmaking werd het stoomgemaal in 1877 voorzien van een geheel nieuwe
machine en van een dieptastende vijzel. In 1866 had men al de bestaande slechte stoom-
ketels vervangen door een nieuwe. Het stoomgemaal was na deze wijzigingen goed in
staat om ook de ondergronden te bemalen.
In het gebied stonden toentertijd 14 molens die voor overname in aanmerking kwamen.
Het polderbestuur was niet erg genegen tot overname van deze molens, maar wilde
anderzijds ook niet overgaan tot het stichten van b.v. een tweede stoomgemaal om de
taak van de bestaande molens oveÍ te nemen. In 1879 besloot men toch tot overname van
een van de bestaande molens, de zogenaamde 'Kampermolen', staande aan de
Kampervaart. Daamaast werd een nieuwe molen gesticht aan de oostkant van de Gieterse
Vaart. In 1880 kwam er nog een molen bij, die men had overgenomen van de
Wassenaarse polder in Zuid-Holland. Deze werd geplaaLst bij de Middenvaart. Vier van
de in totaal zeven molens werden gebruikt voor de bemaling van de algemene polderboe-
zem (de twee ter weerszijden van de Gieterse Vaart aan het ïleukemeer, de molen aan de
Pier Christiaansloot bij de Oostelijke Vaart en de molen bij de Kooisloot). De resterende
drie molens dienden voor de bemaling van de ondergronden.
Om de financien van de polder na de uitvoering van de droogmaking weer gezond te
malen werd in de jaren tachtig een nieuwe heffing ingevoerd, de 'algemene polderlast'.
Na verloop van tijd was er weer ruimte voor uitvoering van nieuwe werken. De
Veenpolder besloot eind negentigerjaren iets te gaan doen aan de ontsluiting van het pol-
dergebied. In 1899 werd begonnen met het aanlcggen van wegen. Na aanleg kwamen
deze in onderhoud bij de gemeente l.emsterland.
Begin 2Oe eeuw wogen de inkomsten steeds minder op tegcn de uitgaven. De bestaande
bemaling was inefficiënt. Het stoomgemaal was duur in onderhoud en had te weinig ver-
mogen. Toen in 1911 een van de vier molens die de algemene polderboezem bemaalden,
afbrandde en een andere molen in een toestand van algeheel verval bleek te verkeren,
besloot men tot een algemene reorganisatie van de hemaling. De plannen daartoe werden
opgesteld door polderopzichter E. Lourens. Aanvankelijk wilde deze het stoomgemaal en
de windmolens vervangen door twee dieselgemalen. Later kwam hij met een nieuw plan,
dat voorzag in de stichting van een nieuw stoomgemaal. Dit nieuwe gemaal zou zoveel
vennogen krijgen dat de windwatermolens buiten gebruik zouden kunnen worden
gesteld. Het polderbestuur koos voor het tweede plan. In de jaren 1913-1915 werd het
reorganisatieplan verwezenlijke alle molens en het oude stoomgemaal werden afgebro-
ken en, ongeveer op de plaats van het oude, werd een nieuw stoomgemaal gebouwd.
A. Mulder te 't Meer was de aannemer van het bemalingsgebouw, terwijl de bemalings-
installatie, waaronder de toentertijd grootste cenhifugaalpomp van Friesland, werd gele-
verd door Gebr. Stork en Co. te Hengelo. In 1913 werd het nieuwe gemaal in gebruik
genomen. In 1925 werd het gemaal geëlektrificeerd.
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In 1954 werd het grondgebied van de Veenpolder uitgebreid met een gebied, dat voor-
heen had behoord tot het \ilaterschap De Kampen, dat in hetzelfde jaar werd opgeheven.

Dit betekende een toenaÍne van het grondgebied van ca. 2376 tot ca.2882 ba. Een aan-

passing van de bemaling werd bierdoor noodzakelijk. Men stichEe in 1950 een tweede
gemaal naast het bestaande. Het diende ter bemaling van de bovengronden. Moest het
water van de onverveende gronden voorheen eerst afvloeien op de ondergrondskanalen,
nu kon dit water rechtstreeks door het nieuwe gemaal worden uitgeslagen op het
Tjeukemeer. De bedijking van de Veenpolder kwam er nu ook anders uit te zien. Langs
de Tjonger werd de oostelijke polderdijk doorgetrokken. Een deel van de westelijke pol-
derdijk verviel. De functie ervan werd overgenomen door de polderdijk van het naburige
waterschap OosteÍzee, die in onderhoud kwam bij de Veenpolder.
De vaarwegen hadden inmiddels hun betekenis geheel verloren: sinds 1957 hoefden ze

ook niet meer als vaaÍt te worden onderhouden. De schutsluizen in de vaaÍten werden
gedempt, vootzover ze nog aanwezig waren, en vervangen door duikers. Een drietal
bruggen werd overgedragen aan de gemeente lrmsterland.
Per 1 januari 1970 werd de Veenpolder opgeheven en gingen de rechten, plichten, bezit.
tingen en schulden over op het waterschap De Stellingweryen. Voor 1970 werd al enige
jaren nauw samengewerkt met een van de fusiepartners, de Groote Veenpolder in
Weststellingwert. Zo hadden de beide Veenpolders een gezamenlijke secretaris en

opzichter.

De aanvulling op het overzlcht.
In de vergadering van 6 februari 1879 besluit het polderbestuur de 'Kampermolen' over te
nemen en bovendien een nieuwe molen te stichten. Deze nieuwe molen kwam aan de

oostkant van de Westelijke Vaart te staan. De bouw van de molen met een vlucht van 22

meter werd gegund aan O. J. Plantinga en R(omke) I(an) ïmmermans (de omke fan myn
pake. PT) te Wanswerd voor een bedrag van f 9890,-. Op bovengenoemde vergadering
werd ook besloten om bij de gebr. Pot te Elshout aan de Kinderdijk twee ijzeren roeden te
bestellen. Op vrijdag 17 september 1880 komen de leden van het polderbestuur bijeen om
zich gezamenlijk naar de Gieterse VaaÍt te begeven voor de oplevering van de molen.
In 1880 werd de bemaling van de Veenpolder uitgebreid met een molen, die als m. 3 in
de Wassenaarse polder onder lrimuiden had gestaan. Deze molen met een vlucht van
26,94 m heette 'De Vos' en was gekocht voor f 1000,-. Voor deze molen kocht men een

Pot-roede. In de notulen van de vergadering van het polderbestuur (van de Veenpolder)
op 3 september 1880 staat: De opzichter heeft een ijzeren roede geinspecteerd, die in
Hendrik Ido Ambacht (ZH) te koop werd aangeboden. De roede is 'BEST; de aankoop
kosten waren Í 235,-. Uit welke molen deze roede kwam, hoeveel de lengte bedroeg en

wat het nummer was, is niet bekend. De verplaatsing van molen 'De Vos' werd gegund

aan L. H. van Soud uit [rmmer voor f 6?t45,-. Voor de historie van molen 'De Vos' ver-
wijs ik naar de artikelen die Jan C. Lunenburg hierover in diverse jaarboekjes van de
Rijnlandse Molenstichting heeft geschreven.

Volgens overlevering weten we nog twee molenaarsnamen uit de Veenpolder n.l. Douwe
van der Molen en in latere jaren Fedde Walstra (i.p.v. F. Woudstra). Deze laatste mole-
naar kwam van een van de molens van het 4e en 5e Veendishikt ten noorden van
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Ileerenveen (nu waterschap 'Boarnferd'). Deze molens stonden aan de Hooivaart, zie
Molens in Friesland in oude ansicbten deel tr. via een zoon van Fedde walstra, wijlen
Klaas Fz Walstra, kwarn ik in het bezit van een foto van de verdwenen molen aan de
Middenvaart in de Echtener veenpolder onder Bantega. De veenpolder werd bemalen
door een zevental molens. Ik volsta met het noemen van de bouwjaren: twee stuks wer-
den gebouwd in 1880, een in 1882, drie in 1885 en een in 1889. Deze gegevens komen uit
de polissen van de brandverzekeringen, de hoogte van de verzekerde bedragen is niet
bekend. wellicht kom ik in een komende knipseldoos wat uitvoeriger terug op de molens
uit deze'Veenpolder'.

De schrijver van het'Historisch overzicht' Harry de Raad heeft verschillende archieven
van waterschappen gernventariseerd. van zijn hand zijn verschenen de volgende verza-
melinventarissen:
. Zne- en IJsselmeerwerende waterschappen in Friesland. Waterschap Fryslan

lreuwarden 1992. (in samenwerking met A. Augustijn)
. Boezemwaterschappen en (Veen)-polders in Zuidoost Friesland. Waterschap Tjonger-

en Compagnonsvaaxten, Oosterwolde 1992.
. Boezemwaterschappen en (Veen)-polders in Zuidoost Friesland. Waterschap Het

Koningsdiep, Beetsterzwaag 1992.
. Boezemwaterschappen en polders in Westergo. Waterschap It Marnelàn, Bolsward

1993.

' Boezemwaterschappen en polders in Midden Friesland. Waterschap De Middelsékrite
Sneek 1994.

Ook schreef hij het boek: 'De dijk op hoogte', een uitgave van het waterschap Fryslan in
1993. Tot 1 februari 1995 heeft hij het archief van het waterschap 'De stellingwerven'
geordend en voorzien van voorlopige inventarisnummers. Echter met ingang van boven-
genoemde datum heeft hrj een betrekking aanvaard te Alkmaar. Het werk bij de Friese
waterschappen blijft nu wachten op voortzetting door zijn opvolger. De vele 'sneupers'
kijken met ongeduld uit naar de uitgave van de volgende verzamelinventaris.

Voor dit artlkel is gebrulk gemaakt van de volgende bronnen:
- Jaarboekjes van de Rijnlandse Molenstichting 1977 en 1982.
- Leven en werken in Bantega van vïoeger. R. van der Meer - Snijder. trmmer 1982.
- Notulenboek van de Veenpolder van Echten. (Archief ws. De Stellingwerven)

MiJn dank gaat uit naar:
- Harry de Raad te Groningen/Alkmaar.
- Medewerkers van het ws. 'De Stellingwerven'te Wolvega.
- Jan C. Lunenburg te Aalsmeer.

februari 1995

Popke Timmermans



54

Colofon
Nr.77
"De Utskoat is een uitgave van:

Stichting D" Fryske Mole

Tweebaksmarkt 52

8911 KZLneuwarden

(tel.: 058-925671)

(giro 2257734)

en

Vereniging Gild Fryske Mounders

Postbus 1059, 8900 CB Leeuwarden

(tel.: 050-71617 4)

(Friesland Bank

rek.nr. 2980.24.9'34)

(giro 2543900)

Redaktie-adres:

Waltaweg 53

8765 LN ïjerkwerd
(tel.: 05157-9348)

Redaktie:

Namens bestuur de Fryske Mole:

A. Cramer (tel.: 058-925671)

Namens donateurs De Fryske Mole:

V/. Entrop (tel. 05120-15144)

Namens bestuur Gild Fryske

Mounders: J.C. van Driel

(tel.: 050-7l6L7 4)

maart 1995

Eindredaktie en lay-out:

Gerben D. Wijnja

Foto's en archiefcollectie

Gerben D. Wijnja
(tenzij anders vermeld)

Aan dit nummer werkten
verder mee:

Popke Timmerïnans

Hugo Landman

Johannes Kooisha

Sjerp de Jong

Hans Petit

Linze KloosterÍnan

V/illem O. Santema

Gerard Gremmé

Druk:
D.S.W Leeuwarden

Zonder voorafgaande toestemrning van

de redaktie is het niet toegestaan artike-

len en/of foto's over te nemen.

N.B.

Adreswijzigingen dienen te worden

gericht aan het secretariaat van de

Fryske Mole of Gild Fryske Mounders.



Een aanbieding voor alle
lezets van De I.Itskoat

f 2150 (excl. ver zendkosten)

Voor bestelling van meerdere exemplaren (eventueel
voor verkoop op de molen) f 2,-.

Te hestellen bij de reduktie

Redaktie-adres: Waltaweg 53, 8765 LN TJEITKWERD


