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In dit nuÍnmer
12 [Iet Gild bestaat 20 jau. Reden om aandacht te besteden aan één van de kerndoelen

van de vereniging: het opleiden van vrijwillige molenaars. Molenaar Sierksha van
de koren- en pelmolen "De Onderneming" zet uiteen hoe dat op 'zijn' molen in de
afgelopen jaren gestalte kreeg.

7 Gerard Gremmé vertelt over het belang van een goede E.H.B.O. op de molens. Een
wezenlijk onderdeel van het facet veiligheid.

31 Driekwart van de windmolens wordt door een slechte biotoop in haar voortbestaan
bedreigd.
In dit nummer aandacht voor het rapport "Ruimte voor molens, een onderzoek naar
de inrichting van de omgeving van molens in Nederland" van vereniging De
Flollandsche Molen.

22 Een foto-reportage brengt het vierde lushum van het Gild in beeld.
26 Natuurlijk ook een terugblik op de Nationale Molendag.
33 De inventarisatieformulieren voor het Fries Molenboek zijn binnen. Aangezien er

voor elke molen slechts I pagina beschikbaar is, kunnen er in dit deel van het boek
geen uitgebreide verhalen geplaatst worden. Gerard Gremmé was op bezoek bij oud-
molenaar Sikkens en wilde ons het afgenomen interview niet onthouden. Vandaar
dat wij het in deze Utskoat opnemen.

29 Willem Entrop ging op bezoek bij molenaar Sake Bergsma van de korenmolen
"Windlusf' te Noordwolde. De eigenares van deze wiekendrager werd in de jaarver-
gadering van De Hollandsche Molen onderscheiden.

. Uiteraard is er het nodige verenigingsnieuws.

. Bij de foto op de voorpagina: Stichting De Oosthoek van Noordwolde, eigenares van
de plaatselijkc korenmolen, werd op de jaawergadering van De Hollandsche Molen
orulerscheiden door de Stichting Molengiftenfonds voor Vemufi en Volhardíng.

Agenda
Medcdelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redctktie.

2 september : Overijsselse Molendag
2 september : Sluitingsdatum kopij Utskoat nr. 79

30 september : Friese Molenmiddag
3 novemher : Naiaarsvergadering Gild Fryske M«runclers

4 november : Molenruilbeurs
t I november : Sluitingsdatum kopij nr. 80
week 46 : Presentatie van het nieuwe Friese Molenhock



Van de redactie
Temidden van een grote stapel molenmateriaal voor het Fries molenboek diende er ook
nog aan een Utskoat 'gesleuteld' te worden. Wat dat boek betreft, kunnen we U meedelen
dat we met kunst en vliegwerk nog op schema zitten en in november hopen het resultaat te
kunnen presenteren. De teksten zijn klaar en aan het foto-materiaal wordt de laatste hand
gelegd. Geweldig was de steun van tal van wijwilligers die een schat aan technische gege-
vens hebben verzameld. We houden u uiteraard op de hoogte.
Het Gild vierde in mei haar vierde lustrum met een geslaagde excursie naar Bourtange en
Barger-Compascuum. We kunnen ons bijna niet voorstellen dat het al weer twintig jaar
geleden is, dat de oprichtingsvergadering plaats vond. In die tussenliggendejaren is er op
molengebied heel wat veranderd. We denken aan het opnieuw professioneel werken met
de wiekendragers, terwijl de biotoop ook steeds meeÍ een aanslag doet op de toeristische
trots van ons land. De strijd vooÍ een authentieke molenomgeving zal veel inzet blijven
vergen. Ook dat hoort tot de taak van molenvrienden, -vrijwilligers en -bestuurders. Werk
genoeg dus, maar aan de goede wil van e,en ieder die de molens een warm hart toedÍaagt
zal het niet liggen.
De laatst gehouden Nationale Molendag was voor de molenaars een dag met een goede
maalwind. Er kon volop genoten worden van malende molens. Ongeveer de helft van ons
provinciale molenbezit was in aktie, een resultaat dat aan de verwachtingen beantwoordt.
Maar we weten ook dat er technisch meer molens in staat zijn om mee te doen. Hierbij
wreekt zich echter het feit, dat het aantal beschikbare molenaars nog steeds te gering is om
daadwerkelijk alles in bedrijf te krijgen. Wanneer je ervan uitgaat dat het voor de veilig-
heid van molenaars en bezoeker ook nog het beste is dat elke molen door minimaal twee
mensen bemand wordt, dan zal het duidelijk zijn, dat er van de opleidingsmolens in de
komende jaren nog heel wat gevraagd zal worden.
Afijn, genoeg om over na te denken. Maar de handen zullen ook uit de mouwen moeten.
Tot slot wensen wij een ieder veel genoegen met dit nieuwe nummer.

Gerben D. Wijnj

NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Molen De VttJt te Koudum.
Onlangs heeft er overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente
Nijefurd en de Workumer Molenstichting, over de overdracht van de molen aan de
Workumer Molenstichting. Verwacht wordt dat binnenkort de overdracht zal plaatsvin-
den.

Molen te Wijns.
Molenmaker T. Jellema is gereed met de restauratie van deze molen. Binnenkort zal de
oplevering plaatsvinden, waarna, na de vakantie-periode, de officiële ingebruikname zal
volgen.

Molen te Lekkum.
Inmiddels heeft molenmaker T. Jellema al weer een andere klus onderhanden genomen
en is hij begonnen met de restauratie van de Bullemolen onder [,ekkum. Hier moeten een

nieuwe schroef, krooshek, roede, lange spruit en onderbonkelaar worden aangebracht. De
oude schroef is al uit de molen verwijderd voor het nemen van de juiste maten en ook de
te r4erwijderen rocde is al kaal gczet. Vcrwacht wordt dat dcze klus eind van dit jaar
gereed komt.

Molenboek
De redaktiecommissie voor het nieuwe molenbock is bezig dc laatstc gegevens te verza-
melen om het boek in de 2e helft van november gereed te hehhcn. 7,o'n 4O personen zijn
de laatste weken op stap gegaan om de verschillende molens te inventariseren. Dat dit
niet altijd mee viel zult u begrijpen. Met name bij de ca. 20 rompen was dit een hele klus.
Er zijn van verschillende kanten fraaie foto's binnengekomen die wij ccn plaatsje in het
boek zullen bezorgen.

Als u dit leesl dan is het meeste werk verzet en kan de drukker de rest doen.

Aangeboden
Het boek "Strijd in de Veenpolder, fragmenten uit de molengeschiedenis van de
Sintjohannesgaster Veenpolder" door Gerben D. V/ijnja leek jarenlang uitverkocht,
maar bij de uitgever kwam nog een doos met boeken van zolder. Wij kunnen [I de
laatste exemplaren nog aanbieden voor de prijs van elf jÍurr geleden: f 14,50. Voor
dat bedrag wordt het [J echter ook nog gratis toegestuurd. Voor bestelling kunt U
contact opnemen met de redaktie onder telefoon 05157-9348. De voorraad is
beperkt!



MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Frygke Mounders

Ter kennlsmaklng.....
Sinds de afgelopen twee ledenvergaderingen zijn er de nodige bestuursmutaties geweest.
Ik wil dit deels vemieuwde bestuur hier kort voorstellen. Het bestuur bestaat nu uit zes
personen waarin ieder zo zijn of haar eigen taken heeft.

Betty Cremmé is ons algemeen bestuurslid. Zij onderhoudt de contacten met de Fryske
Mole en met het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Friesland. Verder is zij actief op
organisatorisch gebied zoals rondom de Friese Molendag en de lustrumviering.

Elles Feensha is de tweede secretaris. Zíj voert de ledenadministratie, onderhoudt een
deel van de correspondentie, vooral rondom aanmeldingen en wijzigingen in het leden-
bestand en examens. Bovendien houdt zij zichbezig met publiciteit.

Johan Cnossen is opleidingscommissaris. Hij is verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de opleiding tot gezel. Hij onderhoudt de contacten met de leermeesters en de
examinatoren en hij koppelt dit terug naar het bestuur. In de onderhandelingen met het
Gilde van Vrijwillige Molenaars zal hij een belangrijke rol spelen.

Sietse Smits is penningmeester. Hij stelt de begroting op, int de contributie, adviseert het
bestuur over uitgaven en voert de boekhouding. Een geheel nieuwe taak van hem binnen
het bestuur is dat hij zich gaat verdiepen in de mogelijkheden van fondsen en subsidies.

Roland Rosenkamp is de secretaris. Hij zorgt dat de plannen van het bestuur qua tijd en
procedures uitvoerbaar blijven.
Hij notuleert, maaktjaarverslagen, onderhoudt ook een deel van de correspondentie en
verzorgt contacten buiten de vereniging. Hij is namens het bestuur redaktiemedewerker
voor de Utskoat.

Ondergetekende is voorzitter. Ik leid de bestuurs- en ledenvergaderingen. Ik verzorg
samen met Elles Feensha de publiciteit. Verder spring ik in op verschillende klussen en
probeer enige stroomlijning in de vereniging te handhaven.

Het bestuur is met drie nieuwe leden en een inteme verschuiving behoorlijk gewijzigd.
Momenteel gunnen wij ons een inwer§>eriode. Toch lopen de activiteiten gewoon door
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zoals bijvoorbeeld te merken was aan de EHBO-avond, de lushumviering en de publici-
teit rond molendag. Hot item is ook de toenaderingspoging tot het Gilde van Vrijwillige
Molenaars. Overigens is bovenstaande taakomschrijving slechts summier. In feite is
iedereen ook actief binnen elkaars gebied en zijn er ook talloze niet omschreven bezighe-
den. Alles met elkaar bestaat het bestuur uit een enthousiaste ploeg mensen. Door ieders
eigen achtergrond en kennis hebben wij heel wat mogelijkheden in huis. Ik heb zelfdan
ook alle vertrouwen in ons bestuur. Ik hoop dat wij ook uw verkouwen zullen winnen.

Bas Kalkman

blijkt dat nog niet iedereen de contributie of
wij iedereen die nog niet betaald heeft, dit als-

Het bestuur

Oproep aan leden en donateurs Gild
Fryske Mounders

tlit de gegevens van de penningmeester
donatie heeft voldaan. Hierbij verzoeken
nog zo spoedig mogelijk te doen.
\Mij rekenen op uw medewerking.

Aktiviteiten geslaagd en mislukt
Wat een titel zult u wel zeggen, maar na het volgende zal u wel duidelijk zijn wat hier
mee bedoeld wordt.

Iederjaar probeert de groep van leerrneesters éón of rnccrtlcre aktiviLeiten t.b.v. de leer-
lingen te organiseren. De eerste aktiviteit betrof ecn cxcursic naar <lc olie en pelmolen te
Rijssen (Overijssel), en de waterrad olie/koren te flaaksbergcn. Aan dczc excursie werd
door 24 leermeesters en leerlingen met veel enthousiasme deelgenomen. Logisch denk je,
het is altijd leuk om andere dan je eigen molen te bekijken. Iin op dc hcgeleidende foto's
staan dan ook mensen met enthousiaste gezichten.
De tweede aktiviteit betrof een leer-werkavond in het kader van IlllBO preventie op de
molens. Stel u nu eens voor: de middag voor deze bijeenkomst wordt een opslagloods bij
een molen ontruimd en schoongemaakt; er worden 30 stoelen opgesteld; er wordt
gezorgd dat er voor de grote groep die komt twee maal koffie is; er wordt een kaderlid
van een groot bedrijf welk gewend is over dit onderwerp te praten hereid gevonden om
inskuctie te geven; er wordt een overhead projector aangevoerd om duidelijke beelden
aan het aandachtige publiek te tonen. En dan kan de avond beginnen.

Maar wie kwamen er, uiteindelUk maar 7 personen.
Waar lag het aan? Niemand wist het en men kon alleen maar gissen.



Maar het roept wel vraagtekens op. Is oen excursie waar we
kijken belangrijker dan een instructieavond, een avond die
hobby eens van uit een andere invalshoek te bekijken?

vrijblijvend molens kunnen
juist ten doel had om onr.e

'Want juist tijdens de opleidingen die wij
verzorgen, is een van de grote aandachts-
punten waarop we steeds hameren de vei-
ligheid vÍur ons zelf en de ander die op dat
moment bij ons is.

Ieder van ons heeft wel eens een moment
gehad dat hij dacht "dit is gelukkig goed

afgelopen" en we staan er dan maar niet
meer bij stil wat het eventuele gevolg had
kunnen zijn. En juist over deze momenten
ging die avond, de momenten waarbd een

klein voorval een groot gevolg kan hebben.

En waarbd we dan op ons zelf zijn aange-
wezen en de eerste reddende handelingen
moeten verrichten.

Korte inhoud van de avond
Bij het verlenen van eerste hulp moet vol-
gens een vast plan worden gewerkt.
Blijf kalm en probeer snel een overzicht
van de situatie te krijgen. Probeer te weten
te komen:

- wat er gebeurd is

- hoe, waaÍïnee of waardoor het gebeurd is

- wie bij het ongeval betrokken zijn

Bij het verlenen van eerste hulp gaat het orn 7
deze punten kan van levensbelang zijn.

1. Let op gevaar
Elke ongevalssituatie is anders. Er zijn enkele
volgende afvragen:

o Kantstenen en keien in de olieslagerij.

. Aand.acht voor de kantstenen.

bclangr',jk" puntcn. Ilet juist toepassen van

algemene reg,els. Wij moeten ons altijd het

- /s er geva*r voor mijzelfl
Neern geen onnodig risico. Aanwezige bronnen van gevaar moeten worclen weggeno-
men of er dienen beschermingsmaatregelen te worden getroffen.

- /s er gevaar voor anderen?
Waarschuw omstanders en nieuwsgierigen voor mogelijke gevaren. Zorg dat de plaats
van het ongeval - in het belang van de veiligheid - opvalt.

- /s er gevcrur voor het slachtoffer?
Mocht het slachtoffer in een gevaarhjke situatie verkeren, probeer hem snel eruit te
halen. Gevaarlijke situaties zijn bijvoorbeeld naderend verkeer, brand etc.

íííl.iíi.i!i,,:,t'.'.1"1:1,,:,:,:',lil,. :lllli'i

::::,:::;::::::;t:::,:;,:,t:,:,:::::,::::::::::::::t:::::::::l:::::::l
:::::.4..::l::::.::::::::::::::l!ilt:::::ati:atl..i:l:i:::::::::-::::

::::::a:::::::::::::::::aa:,,i:a:a::alalata:a:)t:t::i1::::::::::::::

. Voor de watewnolen von Haslisbergen.
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2. Ga na wat het slachtoffer mankeeÉ
Probeer te weten te komen wat het slachtoffer mankeert. Dan pas kan eerste hulp worden
gegeven, Bedenk dat er verband kan bestaan tussen het ongeval en de aard van de letsels.
Ga eerst na of het slachtoffer bij kennis is. Als hij niet reageert op aanspreken of pijnprik-
kels is hij buiten kennis.

Als een slachtoffer bij kznnis is wordt alsvolgt gehandeld.

- vraag hem wat er is gebeurd

- kijk hoe hij eruit ziet
- kijk of hij emstige bloedingen heeft
- vÍaag hem of hij prjn heeft en laat hem de plaats van de pijn aanduiden, in het hoofd,

Íomp, ÍrÍmen of benen

- laat hem proberen amren en benen, handen en voeten te bewegen
- nadat een bepaald letsel is ontdekt, moet worden nagegaan wat er verder aan de hand

is. Het slachtoffer kan nog moeÍ letsel hebben. (tevens door het slachtoffer bezig te
laten zijn wordt vaak een paniektoestand voorkomen)

Als het slachtoffer buiten kennis wordt als volgt gehandeld

- bekijk hem van top tot teen en ga na of hij nog ademt
- vraag aan ooggetuigen \ilat er gebeurd is.

3. Zorg dat het slachtoffer blflft ademen
[-et scherp op de ademhaling als het slachtoffer buiten kennis is. Bedenk ten alle tijde dat
ook bij een slachtoffer dat wel bij kennis is de ademhaling slechter kan worden. Vooral
bij een slachtoffer dat buiten kennis is, dreigen tijdens de eerste seconden van het ongeval
ademhalingsstoornissen. Het gevolg is dat het bloed onvoldoende van zuurstof wordt
voorzien. Daardoor krijgen de organen zuurstofgebrek en gaan slechter functioneren. Het
gebrek aan zuurstof en het daardoor slechter functioneren van de organen kunnen het
leven bedreigen. Vooral de hersenen kunnen slechts zeer kort tijd zonder zuurstof.

4. Stelp ernstlge bloedlngen
In het lichaam moet voldoende bloed aanwezig zUn om de organen van zuurstof te blij-
ven voorzien. Emstige bloedingen moeten daarom zo snel mogelijk worden gestelpt.

5. Help lemand waar h[ llgt
Door beweging kunnen de letsels van een slachtoffer erger worden. Verleen daaÍom ter
plaatse hulp. Verplaats het slachtoffeÍ alleen in uiterste nood over de kortste afstand.

6. Stel het slachtoffer gerust
Een slachtoffer voelt zich meestal angstig. Praat met hem. Houd voortdurend kontakt met
hem, en laat hem als regel nooit alleen.

1l

7. Laat zo snel mogeltJk zakelflke lnformatle geyen aan een arts of andere hulpver-
leners.

Zorg dat er zo snel mogelijk een arts of ambulance komt.
De zorg voor het slachtoffer kan dan aan meeÍ deskundigen worden overgedragen.
Bedenk dat bij ieder ongeval de politie moet worden gealamreerd. Voor de alamrering is
een goede en duidelijke berichtgeving nodig.

- de naam van de melder
- de juiste plaats van het ongeval
- de oorzaak van het ongeval
- eventueel het aantal slachtoffers
- de aard van de letsels

Wanneer wij het slachtoffer niet alleen willen laten moet het alamreren aan iemand
anders worden overgedragen. De melder moet herhalen wat hij moet ze11en. Spreek met
de melder af dat hij terug komt om te melden welke hulp kan komen en hoe snel.

Bij een ongeval kunt u waar dan ook in Nederland het cenEale alarmnummer 0611 bel-
len. Hierbij dient u wel gericht te vragen naar "Politie", "Ambulance", en of Brandweer.

Inhoud van een eerste hulppakket

- 4 snelverbanden nummer I
- 2 snelverbanden nummer 2
- 2 pakjes witte watten
- t rol vette watten, 2 meter lang en l0 cm breed
- 6 strookjes steriel gaas in enveloppe
- 6 vierkantjes steriel gaas 5x5 in eveloppe
- 3 hydrofiele zwachtels, 4 meter lang en 6 cm breed
- 2 cambric zwachtels,4 meter lang en 6 cm breed
- 3 driekante doeken
- I spoel klee$leister
- 1 of meerdere assortimenten pleisterverband met wondkussen
- 1 knievonnige verbandschaar
- 6 veiligheidsspelden (in doosje)
- I flacon jodiumoplossing of en gelijkwaardig middel

Ter afsluiting een woord van dank aan de gastheren van molen "De Hoop" te Stiens.

G. C Gremm
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u0Nn ..DE oNDERNEMING,' EN syN FUNKSJE"De Ondernemirrg",
in weardige undernimming

Dit stik oer mtne "De Onderacming' is yn't foarcte pla* skreaan om it gemeente-
bes$Ar yn te ljoclttsjcn oer de roltan de mrtne hjoed de del
It is skreaun yn fuc. 1993 en oanbean oan it deistich bcstjfrr en dc ftaksje fmrsitters
tan alla pofficke partijen yn é gemcente Wfinseradiel
Ek dc ldzers lan de Utskoat meic il wilte.

L. Sierkstra
15-5-1995

. 35 maart j.l.werd er onderveel belangstelling volop gepeld in "De Onderneming" te
Witmarsum.
Een onvergetelijk schouwspel van vakkundighcid en ambachtelijke traditie die hier in
ere wordt gehouden.

Hjoe«t-de-del

Adres:
Eigner:
Typ" en funksje:
Lànskiplike wearde:

Wynbelemmering:
Yn bedriuw:
tlnderhald:
Konstruksje:

Flecht:
As:
KrÉs:

Kruiwurk:
Fang:

Ynrjochting:

Tongerbefeiliging:
Restauraasje:

Molenweg 43, Witmarsum
Gemeente W0nseradiel, Arumerweg 53
Muontsm0ne op stelling, graan- en pelm0ne
Tige grut, byldbepalend foar it doarp: nijbouwyk en beam-oanplant
dogge net goed oan de fanàlds karakteristike lízzing yn it iepen fjild.
Fanrit it noardwesten, noarden en sÍdeasten
Ja, diels as lesm0ne, mealle, brekke, plette en pelle.
Tige goed.

Achtkante houten boppekroader op leech mitsele foet, stutwurk
hout met kruilier.
19 meter.

Getten iz.er 1891 .

Lask stielen roeden fabr. Buurma, Oude Schans 1988, fersjoen fan
fok-wjuksysteem mei losse buorden en automatyske swichtkl"p,
betocht en berekkene troch yng. J. Hofstra.
Sleep-kruiwurk op neuten.
Flaamske fang mei fangheak.
Koppel l7der en koppel 16der natuerstienen, 2 pelstienen, 1 buil, 1

pletmasine, in wine en in séverij.
Oanwëzich.
t97t-1978-1989.

It öfbrutsen m0neh0s is yn 'e jierren 1981/l9tl2 op 'c nij setten foaÍ eigen rekken hoch
L. Sierksha mei stipe fan Gemeentewurken.
Fan 1976 öf is de m0ne yn gebr0k as lesm0ne foar it Gild Fryskc M0nders. De oplieding
betsjut oardel jier dwaande wèze op eigen m0ne mei dëryn in staazjc op poldermOne,
houtseager, spinnekop en tsjasker. Kennis nimme fan skiednis, m0netypcn, funksjes,
bouwizen en waar. Alles wurdt byhàlden yn in saneamd mealboekje. Dërnei wurdt in
eksamen Öfnommen mei in praktyk en in teorypart. Jo binne dan m0ndergesel en as jo
aktyf bliuwe dan wurde jo nei trije jier m0nder.
Mealle dogge wy foar Elsinga's bakkerij yn Hams. Pelle (=gr6t fan winterkoarn meitsje)
dogge wy inkele kearen yn 't jier. Ik jow it gröt wei oan de m0nder fan Sleat dy't fer-
keapet oan de wettersporttoeristen dér't de Sleattemer m0ne simmerdeis fol fan stiet.
Underhàld oan 'e stienen dogge wy sels, sa as bilje of der bilsel op sette. Somtiden dogge
wy dit ek foar oare m0nen yn Fryslàn. Sa is yr 'e rin fan jierren de m0ne-espel (=groep)
"Wytmarsum" 0ntstien.

S0nt 1978 binne de neifolgende minsken fia de oplieding op "De Ondememing" slagge,
fjouwer fan harren hawwe harren brea dèryn fOn t.w.:
- Cees Noteboom Ét Kubaard, no fakm0nder op 'e m0ne "De Vrijheid" te Schiedam;
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- BoUt. YD .rer M..r, eL 0t ltubàdd m eurkum by dc ldEi.irhssje fu '. PZ. Yn 'e ftijè tiid hrw it it r.ncrrdc fokwjutsylt eE Dëi loie buorden oubtucht. D.
FÍlDbjcr, is fitje liidi-D0nd.t op t monc by wiDm; ubmttyske iwichrtlep i6 bcbcht en b.ÍrttrÍc toch Jar Hoftt&

- Joàr Ert hblon 0t MsLtM it té.hnyst t L!ncÍ. Johtr is llli[n€ moÍd€Í op 'ë uEjo- De rcdo bimc st tseo yu Àovimb€Í 1989 m.i hclp f{D rohn Cnoe!. It rutom5tysk
Dt. moo€atoii 

',urtje 
fe .e rclikl.plter ir ÍlfeÍd loch J.o Hofrra.

- Cor Loogc 0t Pcint tu tituEfetut .ll n t mcr attyl F 'e morc*Írld; Yn 1993 is dc Íj@ht Í wet Ílirt, dlr 't in br.t yD si.t, Íjocht rët Ílei spM6, tlësfihq-- Wftr.. Dllkitr it limDrÍfcilt cD DordE op 'c brcc.LríoÍE fu ÀLt€flrld.; §t v6 6 buNths. Dit ir EEr.e!ft [l.i h.lp frn Jlo Hofrtm cn HuSo llndEu fu
- WIh.Pct[r r. Blocbt rwlldè is sLqdyr crhsleni .tsouw ?5,,.
- JrrB@!8t NGs op It Amélt! is stippdsfèiot op .c fc5Íboar a Dtude! op 'c ItbopF6r.lnd. is ialt,ltomlnc[ E.i tÈlpo itipë fe tm@tèput@.

Pbénix
- Jrn Xlell,tr. Nc,i op It AEeD4 is timÍn Ífcint .E m0nds op '. I'bèaixi OcrsJoch í.r lr wEL wÍ F .è rh Írr .. ÍId .tlen t orD ,e norcD Írr WiErr.flel:
- troh IrDgedut Nës op It Am.liD, ir timm.ÍfciDt 6 E0rd6 op ,6 Ptedr;
- JEp rL Jory Èchr$t àntr.r t Wyh6!D, is stipcÍ by 0Ddqh&d 6 Brlurarsjc; SplÀnekop HEawEa
- WypL B@t§olr is Ào bocr yn DerEdle!; De nije houíetr sLftf cD de hou!.o sko€ftat ir mrltc ro(à J. Hohtl. De lije ÉtskoÀt
- R.tr KoL otBird&rd is 6tti.li.gëEDnteuop ! fieebsi. LjouvëÍ 6Dotrdd faÍ'. h.tL. SÈ*!m mit6óL.It gonwud., ÈlvjcD cn tiiënisdi.n roc.[ Meie T..mtró.

- Johrl Cno§.r 0t KoudM is f.km0Dd€r cÀ boutudi& op ,. E0De ,!Dc Hood' t SptÀnetop Dc HleDeí
Stims. Hy is dè 8öastlitc hcit frn d. dje E0!e yr StieÍsi De ikD€Íbak etr skGf btune oel68e, it ítitost is ÍttÍubm, feÍtcg. èn op .e nij opEÍ-

- Gert KUJr.lt 0t Itubud is sbdint Í/u*tÍchbo! is fatmondër $,u.rer op monc r.lè yl 8calwuÍking m.iEoDcdrltaPosthmB.
'Dc HooP" yn SticÍq J. Hofstn hat foe it tetu- à r€tlcNurt 6odgc. It rloop-, hat- @ t,onwut is dier

- Jdm.r.L Vriet is i! sMiot fm .c Jouvs q yn s}! ftijc tiid m0nder op '€ tscl Mcic T€tmrta, rob Koch()m en raap ïedd..
sesachm.r60íè fan ÍÀswu; D. ml.Éle ir ophcge yn gc{ÍuÍkins m.i reltIgtetukën.

- Jd.r K@ktrr fan 'c ,oulxci is .tudtut ía. .è b,rn!-opliedirt T6tnyt .[ no m0r- OE de hijejiE urdt.rolrtu. raÍrc toch T.cmsta.
d.r op '. walJn0nc fe Slqt. Hyjout no ek opli.diDS FÍyske m0ndds;

- J.rp Tled.u fe'è Ryp is llÏ§{tldint bouku.d. én tigc altyf op 'e moÍèn yr BerbuorsaE mirè
W0ntëÍàdi.t Dc skelbak en skoef binne oanlangé boch J. HotutÍa ëÍ M. TmshÀ Dè slaef i§

- Meh Teelnsat. wie fosàime sjÀutrerÍ, rín ii no it hicleji.r (.k toch è y/ike) tige Ofbikke ën tare rÍnh Teefrsr.&.
sLtyf op 'c monen ydIvonssdiel.

SplDnekop De GÈ.ae Kl.er by Boderí
OP ellsè milne is irl sjocÍnaal oe*€zicb. Elt* m0rldcÍ sitrt nci eigen tiDtd iÍ m0nc dt De nije houtn *méfrr.L is mrlke èn d. skref i6 oul{le rrsh L HofsrÍÀ. Ir h.k-,
on rei tc mèd1"4 dÍ n trrnt wlnla€dt 6 rj@bting. sloop e! tlotrÍ/ult is dim ll0.n Mèie TeeÍnstq Job Ko€t@m etr J. TiedeM. De ÍO[-

oànfo@ten ftstgeÀr, wuÍtd akrlitiid, tel4ltr.o o$ rij6. Dc foldëndeDondèÍLit dot€leftEÍ de moE is lcir mci help fmY/. van l(,bbek-
emt it sjocÍn&r. It Ffoljd dlrfe ir in eèt.
Ie*ee yr 't jieÍ m*.tct re HofsE. in grafyt mei dc omwirreunsen fan .e ar. P.rtetd.t míré
Utuldliéding fanJsn Hofst&bimF .èriof&r'c jiëÍrenin hl fmrsllursjc§ oan'Íc" It fertourk cn ir trjcn xludt on 'e tijè jie dién. D. moftÉtè is sljochr! troch
Etuen ó6.Íd. Dit mei ffnaBjelè BtiDe fan dè FÍystë etr HollA$te mole t! oaÍsLaf fa! M. Tc.ro6tm.

Yn 'ë 30.tige jiereÍ haw it.ck in Fsu. tilMèruk yn 'e nonc fm W),Elesu dien Mtrè Dtt.a.rhuorrer
om È tortmën ta in koEPl€ct Sehiel. Dit tidEeruk tÉstie 0t it Írcitsj.n iar tu whe €r De lrtqint fan .è tdirSspil i! fcmijd cn d'r i! in lijekoprolèrnakke.It m.Ít.n f{D ,e
iD dv€rij, it m.ibjcI fe lot€o is neffeÍs it Ío dUk sysr4m tspast yn GriE e! Frysltu, stÍo!fllrsits is op 'e nij matlc, dc n0lcÉlc is ophete eD de tije roedE is fqsjoèa faÍ
it yrbturen fÀ. oiie Flspilen, it reitsjd fan ni.j. foa$.ltrlc en Í ouwn far .e pclstie- itr sutsrDtincnoas-sysE m.

D6 dètter yn tombiÀlÀrjc nëi ale el!ryicàling B eftèÉermè ir bcbcht, baEHre@ etr
oÉieÍd loch J. HofstÍ! mci hclp fe Johu CmBsc!, Jep Ti.dé$., Job Koehoom o

Yr r9E6 btune dè. dj! Íoedcn omtr6td. D. tkle ÍocdeÀ fan l89l en I E97 wiem t!!Éin. Meie T.ems!a. It f€Ífilr (g.rie.nt wuker) h&t L. SiqtsrÍa .egcle.
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D. .sdo is ttutler 30Dd€r n b fm in h@. Dc Fkrwichtint ir .ulomatylt .n matke 2. dÀt de m0o. in soldzjë-obj€tt wutden i. fM D0Molter., dtienbiUcrs, ubehk-
tshJ.HofiE!. folk en o@ fÀlÍmiostm;

M,à.M..Bsir ' ïilkï#iï"*,ii.ïïffiïmmhl"bm'[t'faltb""octt
D. mto op M."'t$vEl.ft.Í IjUu fdt boÈn 06 tomlttiEj.. Wy hswë wol holpcn by 4. dÀt in.k.aiènde mtuc toch syn monuDirtde cn Lreftige Ítsld.liDt io.l8ehi.l gëfoel
ilc tcabutaj.f&D í h& yr '. ji.ÍEn rmtich. re woletz![ jout;
D. roi. eurdi bèE5ld èn ddèrh,tder lloch Í,!r* Po.làumur, morl.m.tlÍ 6 ek- 5. d* iL mon€ i! kcalí.Íistyt pl0t yDninL w'tusrsu wEdt ssije.Íe mei &
3Metrkomtuj.lid, 0ftomstich fm H0m. Hy hÍ.* ,! sF frijè tiid yD 1987 it ooddlit m0no.
&bNicàtsy3to€m w.r ombrocht e .fr.fl.on .

No',t it libb.$plak (=biotoop) f!Í d! moE yD Sdac dÍi8et È toEmu wurdt it liid d.
Dt is in Íogc Srccp 0t wrt fttj§inits§ o fstDi$La dL8er.È yD hrl n niÈ iiid oar foÍEule l! ie paren dy't n i eitastiplil 0Ddcrlyl diëtr is trwh dc fèÍi.niÍ8.Ds
e! nlide m0À yÀWoí!.ÍrdÈldogro Honamtc Molc'q d@hriDr jout ou è rdirbeÍ! hicho.n f.I tr.boowiry eD beure-

olnplaÀt. Alinnich mci tapalsing hjiÍfan U! it tol1lm t! in 6t èÉócte FÍjochtiíg fm
In pÍotto b nct Dcamd. Nèist it sÀrtjd om <b mo!.n wie dtÍ ct it wu*io nei de it nijbouplàtr "D6 Dob" .rdat ds ntuè+spel "Wler6u" tr@h géu tin m€i oplieding
m0ÍEn wrtmcsstd op 3n on, E& ëk troch ilG wikc dieÀ wudc noast. yn it aldc smbacht ta beheld fe (b m0nen yD Won*Íadi.l.n dtr boocD.

Oan it begin fan dit alles stie de m0ne "De Ondememing" mei de oplieding dy't altyd
trochgiet.
Op dit stuit binne yn oplieding:
- Jan Grlffloen, H.T.S. wurkhígbou te Ljouwert;
- Gosse Jorrltsma, MTS boukunde, kalkulator rít Easterlittens;
- Jaap Bonhof, planner Ét Easterlittens;
- Kees Posthuma, foarhinne adjudant haad brigade befeiliging paleis Soestdijk;
- Jaap GrlfÍioen, giet nei de m0ne fan Wyns, de oaren geane nei de m0nen fan

Littenseradiel.

Oanlieding ta boppesteande 0teinsetting fan wat wy dogge is de soarch dy 't wy hawwe
oer de frije wynfang en it oantaasten fan it karakteristike plak fan in libbend monumint yn
it oansjen fan doarp en gea.

In twadde reden is de opmerking Ít de gemeentlike polityk, dat wy yn 'e gemeente
genöch hawwe soenen oan elkmis ien fan de trije m0netypen yn És gea.

Krekt yn dizze gemeente jout sa'n gjalp alhiel giin pas en is in mislediging oan dizze
frijetiidswurkers dy't bewarje wolle wat Ís foaràlden prestearden oan fakkennis en bou-
kundich fernuft. In protte is der foarhinne al mis gien rOn de ynrjochting fan de omkriten
fan de m0ne troch huzebou en beamme-oanplant.
No komt de nijbou yn plan "De Döle" te Witrnarsum stadichoan tichterby en dèrmei it
gefaar dat de m0ne mei de tiid fuortmoffele wurdt.

It rekflak fan 'e m0ne mei it iepen fiild is aanst werom brocht ta21%o. Yn it ferline hat de
gemeente 'W0nseradiel in protte jild stutsen yn restauraasje ta beheld fan de m0ne.
Dit hat resulteaÍïe yn:

1. dat de m0ne in opliedingssintum wurden is foar takomstige mOnders en diels yn be-
driuw bleaun is;

Wytmarsurn, 15de fan de foarjiersmoanne 1994

L. Sierkstra.

Foto-impressie
voorj aatsvergadering G.F.M .

. De voorzittershctmer wordt door Jan Coppens overgedragen aan Bas Kalkman. Betty
Gremnté kijkt goedgemutst toe.
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Ledenmu tatte s Gild Fry ske
Mounders

Van catogorie L naar G:
G 167 G dhr. P. J. Kuperus, Van der Werjstr. 31, 8759 LH, Exmorra
G 244 G dhr. S. Smits, Trasm0ne 5, 9102 EK, Dokkum

Van catogorie G naar M:
G 112I&'{ dhr. E. R. Dam, Lyceumweg 21,9101 VC, Dokkum
G 18l M mevr. B. Gremmé-Huls, Tsj. Geertsweï21, 8915 HJ, Leeuwarden
G 190 M mevr. E. C. Feenstra, Corellistraat 3, 8915 BM, Leeuwarden
G 200 M dhr. S. de Jong, Johanneswald 8,9269 VT, Veenwouden
G 289 M dhr. P. de Jong, Graldasingel 41,,9036 KC, Menaldum

Van catogorie BG naar L:
G 201 L dhr. V/. M. Dijkstra, Arjen Rypkemawei 10, 8556 XK, Sloten

Verhuizlngen:
G 042 M dhr. C. Notenboom, De Oppers 4, 8701ZB, Bolsward
G 063 M clhr. J. G. Tollenaar, Hellingpad 22,9L12HD, Birdaard
G @9 M dhr. S. P. Jellema, Sneekerpad 18,8651 NE, IJlst
G 100 M dhr. J. Hofstra, Stommeerkade 100, 1431 EN, Aalsmeer
G I42M dhr. H. Talsffi&, Doniastrjitte 14,9111 HM, Birdaard
G 228 G dhr. A. Boersma, Breedpad 13-a, 8442 AA, I{eerenveen
BG 162 dhr. B. M. Zerlmaker, De Buorren ?2,9136 PV, Paesens

D 409 dhr. H. Velkers, Prins Bernhardl. 57, 850[ JD, Joure

Kleine wijzigingen op de laatst gepubliseerde ledenlijst:
BG 076 Hachmer, postcode moet 21jn "8388 NC"
BG 1,47 Kingma, straatnaam moet zijn "Stijlsmastraat"
BG 197 Nauta, postcode moet zijn "8924 HS"
BG 322 Cramer, voorletters moeten zijn "A. G."
BG 362 Snieder, postcode moetzijn "8501 CN"
BG 366 Visser, straatnaam moet zijn "Oude Trekweg"
D 454 Notenboom, naam moet zijn "H. Noot"
D 455 Rona, voorletters moeten zijn 'oH. J."
G 002 M Bergsma, voorletters moeten zijn "S. G."
G L12 M Dam, postcode moet zijn "9101 VC"
G 118 M Terwisscha van Scheltinga, straatnaam moetzljn "Groenendal"
G 145 M Terpstra, straatnaam moet zijn "stijlmastraat"
G 194 M Nauta, straatnaam moet zijn "Kappenburch"
G 239 M Kroon, voorletters moeten zijn "F. J."

o V.l.n.r. Scheidend secretrtris loop van Driel in gepeins; Elles Feenstra, herkozen, eFt

de nieuwe secretaris Roland Rosenkarnp.

. Trots op hct
cefiificaat.

Aandacht voor de molenfilm.
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G 270L Vries de, shaatnaam moet zijn "De Bourbonstraat 19"
G 272L Groot de, straatnaam moet zijn "Miedwei"
G 276L Evertsen, voorletters moeten zijn "S. M."

De Huinsermolen
Meerswal
De Eendracht
De V/estermolen
De Babuurstermolen
Deelsm./Grevensm.
De Pankoeksterm.
De Oegekloosterm.
Hempenserpolderm.
De Phenix
De Himriksmole
De Hiemertermolen
De Sweachmerm.

Huins
l,ollum
Kimswerd
Kollumerpomp
ljerkwerd
Vegelinsoord
V/itmarsum
Hartwerd
Warga
Mamrm
Tietjerk
Burgwerd
[,angweer

De Hersteller
Het Zwaantje
De Marssumerm.
De Klaver
Tochmaland
De Poelen
Kingmatille
De Geeuwpolderm.
De Keimptilstermole
De Hatsumermolen
De Rentmeester
Heechhiem
De Schalsumermolen
Ypey Mole
Wieuwens
De Scharmolen
Beintemapolderm.
De Nijelannermolen
Gooijer
De Balkendsterm.
De Olifant
De Hoop
Van der Meersm.
Haensmole
De Steenhuisterm.
Terpzicht
De Tjongermolen
Fatum
Genezareth-K looster m.

Geest merm eerlJvÍ arm eer

De Modderigebol
De Bird
De Snip
De Miedenmolen
Flimmole
De Grote Molen
Paaltja-sker
De Jansmolen
De Broekmolen
Duivenhok
De Munts
De Kleilànsmole
De Groene Molen
De Volharding
De Grote Molen
Arkens
Ybenra's Molen
Spinnekopmolen
De Princehofmolen
Polslootpoldermolen
Paaltjasker Zandpoel
De Kievit
De Ikkers

2l

St. Johannesga
Nijemirdum
Marssum
Bolsward
Kollum
Dronrijp
Dronrijp
Oppenhuizen
Dronrijp
Dronrijp
Menaldum
Goëngahuizen
Schalsum
Rijperkerk
Oosterlittens
Scharsterbrug
Westergeest
Worlanm
Wolvega
Oude l-eije
Birdaard
Roodkerk
'Winsum

Grou
Stiens
Marssum
Mildam
Tzum
Hallum
Dokkum
Göengahuizen
Grou
Workunr
Ilolwerd
S neek
Akkerwoude
It Heidenschap
Göengahuizen
Broeksterwoude
Tzlm
Buitenpost
Mamrm
Joure
Jislum
Mamrm
Franeker
\il/orkunr

Oldebcrcrn
Eernewoude
Akkrum
Wrjckel
Menaldum
Wartena

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

131

126
05r
090
030
057
055
104
055
056
050
093
049
060
076
tt7
02t
r08
t24
028
033
038
070
087
032
058
119
074
029
018
094
492
109
008
086
039
ll0
095
040
075
046
0ll
tt2
017
otz
047
106
099
082
l0l
t29
044
077

8,0
68,0
78,5
80,0
40,0
72,0
67,0

64,0
62,0
41,0
37,0
50,5
50,2
50,0
44,O

28,5
44,0
32,5
14,0
33,0
36,0

9,1
33,0

8,0
27,5
27,0
20,0
20,0

17,,1

7,5
12,o
12,0

1,0

5,5

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

07r
o73
472
a25
100
r05
084
w7
066
013
053
085
lll

4t?,5
159,3
153,5
61,1

t67,0
l7 6,0
106,0
134,5
114,0
65,0

114,0
80,0

120,0
59,4

140,5
77,0

39,5

12,0
49,0

25,o
100,0

412,5
279,3
213,5
701,6
194,0
L76,0
146,3
134,5
126,0
114,0
r14,0
105,0
100,0

169r23

083575

103625
146465

t22309

Draaiuren- ov etzicht I99 4
Een compliment aan de 85 molenaars, vrijwilligers en stichtingen die gereageerd hebben
op de draaiuren-enquète 1994. Helaas kon niet iedere beheerder belaste ofonbelaste uren
opgeven wegens geb,reken aan zijn molen. Er waren ook wijwilligers die expres geen for-
mulier hebben teruggestuurd, omdat ze vinden dat door dit soort enquètes er meer uren
opgegeven worden dan er in de praktijk gedraaid wordt. Doch dit zal je a§d houden als
je een wijwillige opgave vraagt. Doch aan de leuke reacties die er bij diverse fomrulieren
als noot bijgeschreven waren, vonden we zoveel positieve dingen dat de negatieve weg-
vielen.
Verheugend is het ook dat het molenbezit van de provincie weer uitgebreid is. N.l. met de
korenmolen in Surhuisterveen en de korenmolen in Hollum op Ameland. Tevens zullen
er naar verwachting het volgend jaar weer gegevens komen van enkele tjaskers, welke dit
jaar gerestaureerd worden. Jammergenoeg geldt dit niet voor de §asker die bij de eende-
kooi onder Giekerk stond. Deze ligt voor afbraak bij de boerderij van het Fryske Gea.
Het formulier was dit jaar eenvoudig gehouden i.v.m. de inventaris die ook al gehouden
werd voor de vernieuwde uitgave van het Friese molenboek. Een leuke tendens is die van
de asomwentelingen welke op steeds meer molens geteld wordt. Misschien iets voor de
toekomst om het op alle molens te gaan doen. D.m.v. de asomwentelingen en het totaal
aantal draaiuren kunnen we het gemiddeld aantal enden berekenen, wat soms tot verba-
zende uitkomsten leidt.

B. en G. Gremmé

Naam
Draaiuren over het Jaarl 1994

98,0
87,0
2L,O

5,4

35,0

4,0
70,0

3,0

20,0
18,0

6,0
17 ,5

10,0
21 ,0

5,0
1,0

35,0
25,1

2l,o

3,0
2,0

20,0
1,,4

10,0
0,5

10,0
10,0
9,0
8,5
8,0
7,5
6,0

4,0
1,0

98,0
95,0
89,0
83,5
80,0
7 5,0
72,0
71,0
70,0
67,0
62,0
61,0
55,0
50,5
5A,2

50,0
50,0
46,0
44,0
42,5
41,0
38,0
31,0
35,0
34,8
33,0
29,0
zJ,5
2J,0
23,0
22,0
20,0
18,5
17,5

12,5
t7.,0
10,0
10,0
10,0
8,5
8,0
J,5
6,0
5,5
4,0
1,0

070979

051372

Plaats



PM
PM
PM
PM
PM
KPM
KPM
KPM
KPHM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
HZM
HZM

De Cornwerdermolen
De Bullemolen
De Borgmolen
De Bonne Brekken
De Achlumermolen
't L,am
De Onderneming
De Hond
De Zwaluw
Korenmolen
Welgelegen
De Hoop
De Verwachting
Penninga's molen
De Vlijt
Vrouwbuursterm.
De Phoenix
De Rat
De Jager

Totaal: 85 molens hebben gereageerd op de enquëte.

760,5
84,0

089
052
088
130
048
115
083
003
023
t20
tr4
67
t32
113

r03
u7
002
102
il6
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Cornwerd
lrkkum
Grou
Wijckel
Achlum
Woudsend
Witmarsum
Peasens
Birdaard
Sloten
Heerenveen
Suameer
Hollum (Ameland)
Joure
Koudum
Vrouwenparochie
Nes (Ameland)
IJlst
Woudsend

0l 1570

082300

554300

76,0
214,0

59,0

66,0
250,0

10,0
26,0
42,0

361,0

104,0

457,0
200,0
210,0

69,5
18,0
40,0
18,0

32,7
44,0

437,0
214,0
163,0

523,0
450,0
220,0

95,5
60,0
40,0
18,0

793,2
128,0

. De prachtige standerdmolen
Bourtange.

Op weg door het historische vesting-
plaatsje Bourtange.

van

. In de standerdnnlen van Bourtange.
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Geslaagde viering vierde lustrum
G.F.M.

Zij die nict mee warefl hebben weer eens ongelootlijk ongelijk gekregen want de excur-
sic die het bestuur van lut Gild ter gelegenheid tan haar ficrde lustrum op touw had
gezet, was ahsolaut eefl succes. lammer was het dat enkelen wegens ziekte ofdrukke
werkzaamhcden voor het Fricse molenboek verstek moesten laten gaan

Begunstigd door schitterend weer werd per bus richting oostelijke landgrens gereden.
Onderweg werden nog enkele deelnemers opgepikt. In Bourtange werden we op koffie
met gebak getrakteerd. Daarna werd de prachtige gesitueerde standerdmolen opgezocht
en uitgebreid bekeken. De molenaar was net klaar met opzeilen toen de eersten met grote
nieuwsgierigheid het molenerf betraden. Er werd uitgebreid gefotografeerd en gediscus-
sieerd. Heel wat keren konden we ook horen hoe spijtig het is dat dit molentype voor
Friesland helaas verdwenen is. Natuurlijk werd de vesting Bourtange nader bekeken. Wat
is hier in de zestiger en zeventigerjaren een werk verzet om de oude vesting te reconsuu-
eren. En wat is de prachtige standermolen een markant monument dat in dit beeld zo
geweldig goed past. Al met al was dit bezoek de moeite waard. Vervolgens werd langs de
grens in zuidelijke richting gereden om uiteindelijk Barger CompascuuÍn te arriveren in
het openluchtrnuseum "Aards Paradijs", voorheen "Het Nationaal VeenparK'. Velen
begonnen met een rit per stoomtrein naar het plaggenhuttendorp, een knus dorpje uit het
midden van de vorige eeuw dat verscholen ligt tussen hoge eikebomen. Smalle zandpaad-
jes slingeren langs de plaggenhutten en andere eenvoudige huisjes uit die tUd.
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. Onder d.e traP en tussen de steekbanden van de standerdmolen te Bourtange in techni-
sche details verwikkeld.
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o De stoomtrein plsseert de
korenmolen in het museum-
dorp bij Barger Compas-
cuum.

Natuurldk werd ook het dorp
uit het begin van deze eeuw
met een bezoek vereerd. De
molenvrienden onder ons
konden het niet laten de
korenmolen te bezoeken, ter-
wrjl in de bakkerij de heer-
lijke geur van versgebakken
brood tot koop uitnodigden.
Verschillende deelnemers
kozen nog voor een ritje per
veentreintf e over het uitge-

strekte natuurgebied. Dat een regenbui voor enige overlast zorgde, kon de pret echter niet
meer bederven. Met een uitstekend humeur werd de terugreis aanvaard wamna we keurig
op tijd weer in Sneek artiveerden. Een dag om met genoegen op terug te zien. We zeggen
de excursiecommissie, namens alle deelnemers, hartelijk dank voor het geslaagde pro-
grarnma. De foto's die we hierbij plaatsen laten de thuisblijvers onder tl zien wat er
gemist is. Voor de mensen die mee waren een blijvende herinnering aan het vierde lus-
trumfeest. En nu op naar de 25jaar en dan graag opnieuw zo'n prachtige excursie!

'i

I

. Aandacht voor het interieur van de korenmolen in
ContpctscuunL

'Aards Paradijs' bij Barger

Gerben D. V/i.inja 

-

"Wat in eannoede, net? "
Bij een plaggenhut in het oude turfgraversdorp naar binnen gluren.

t
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Terugblik op de lr[ationale
Molendag L995

het zonder zeilen

Opnieuw was het een molendag
met een extra feestelijk tintje.
In Koudum werd de spinnekop-
korenmolen "De Vlijt" name-
lijk feestelijk in bedrijf gesteld
door burgemeester Greet de
Vries-Hommes en wethouder
Schilsfra-V/inia van Nijefurd.
De vrijwillige molenaars
Poepjes en Reekers kunnen
voortaan hun meel kwijt aan de
plaatselrjk" bakker die er een

speciaal molenbrood van bakt.
Nieuw was de deelname van de
draaiende korenmolen te
Surhuisterveen en de poldermo-

o Molenaar Kok bi d* Schalswnermolen. Wat stond
deze molen prachtig te malen met de halve ryilen op
het hekwerk van de wieken.

Het spinnekopje bU Tzum kon
gemakkelijk aan.

len te Hidaard onder Oosterend.
Exclusief is het brood dat ver-
vaardigd wordt van meel
afkomstig van cle korenmolen
"Het Lam" te Woudsend. Zeet
toepasselijk heeft men dit lente-
brood de naarn Lammetjes-
brood meegegeven. Het brood
is een mengsel van tarwe, mais
en zonnebloempitten. Er is ook
nog een donker Lammetjes-
brood dat uit meer voedings-
vezels hestaat. Op de molendag
konden bezoekers hier panne-

koeken eten, dit in samenwer-

king met het pannekoekenhuis
in 'Woudsend. Op "De Jager"
was zoals gewoonlijk weer veel
belangstelling, ook van groe-
pen. Maar met de fietsenthou-
siastelingen liep het niet zo'n
storm: welgeteld één persoon
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. Jong geleerd is oud gedaan:
Molenaarsdochter weegt meel af in de
Wo utls e nd e r ko re nmole n.

heeft zijn kaart hier in de post laten afstem-
pelen. Het waaide te hard en..... de publici-
teit rond de weersvooruitzichten was dus-
danig slecht dat eigenlijk niemand het in
zijnlhaar hoofd haalde om voor het plezier
een ronclje te gaan fietsen. Een exclusief
verkoopproduct is hier de beukenhouten broodplank, op ambachtelijke wijze gezaagd, op
windkracht door "De Jager".

. EenÍraai landschapsbeeld t.Lv. Dronrijp bU d. Hatsumermolen.

. Pannekoeken eten bij " Het l-oÍn" te
Woudsend..
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. T,aagmolen "De Jager" in Woudsend trok weer veel bezoekcrs.

Vooral de poldennolens hadden weinig belangstelling. Het was overal hetzelfde liedje,
tenminste in de zuid-west-hoek: bezoekers waren op de vingers van één of twee handen
te tellen. tlitzondering vormde ook dit jaar weer zaagmolen "De Rat" te IJlst die zo lang-
zamerhand de reputatie heeft opgebouwd, datje daar gedurende de hele molendag en -
nacht terecht kunt. Een traditie die niet stuk meer kanl
Maat zo is het ook met de Nationale Molendag zelf: wat als een probeersel van start ging,
is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken jaarlijks molenfestijn. En dat moet het ook
blijven: een molenfeest voor molenaars en molenwienden tot in lengte van jaren.
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Jaarprijs De Hollandsche Molen
voor eigenaar van korenmolen
"De Windlust" te Noordwolde

Tijdens de op 4 maart j.l. gehouden jaarvergadering van De Hollandsche Molen te
Amsterdam werd een van de jaarprijzen van de 'Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft
en Volharding' uitgereikt aan de stichting 'De Oosthoek' te Noordwolde. Het bijzondere
aan dezn toekenning is het feit dat de stichting 'De Oosthoek' niet een op molenbehoud
gerichte organisatie is maar een overkoepelend orgaan van het verenigingsleven in en om
Noordwolde. Echter deze stichting is sinds 1968 eigenaar van de korenmolen 'De
Windlust' te Noordwolde. Bij het overlijden op 17-jarige leeftijd van de laatste eige-
naar/molenaar Sytze Pieter Timmerman in het najaar van 1968 bleek de stichting 'De
Oosthoek' als mede-erfgenaam te zijn aangewezen. In zijn testament had de molenaar
bepaald dat zijn vermogen moest worden gebruikt om het voortbestaan van zijn molen te
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waarborgen. De nalatenschap bestond behalve uit de molen met erf, ook uit enige effec-
ten, 1,6 ha heide en 13,5 ha land. Van de opbrengst van dit land diende de molen te wor-
den onderhouden, de eventueel resterende gelden moesten worden aangewend ten behoe-
ve van de recreatie in Noordwolde en omgeving.
De molen was op het moment van overlijden van de molenaar al ruim lfi) jaar in bezit
van de familie Timmemran. In 1859 gaf Sytze Pieters Timmerman opdracht een koren-
molen te Noordwolde te bouwen. Het ontwerp van de molen was van Anne Piers Fabriek
uit Oldetrijne en de bouw werd gegund aan Aberson uit Steenwijk. Naast de molen had
Sytze Pieters ook een bakkerij aan de Hoofdshaat West te Noordwolde. In 1860 (nog tij-
dens de bouw) overleed Timmerman. Zijn vrouw Aa{e Jacobs Mulder zette na het over-
lijden van haar man zowel de bakkerij als het molenbedrijf voort. De molen was oor-
spronkelijk gebouwd als beltmolen, echter in 1880 maakte de oprukkende bebouwing van
Noordwolde het noodzakelijk de molen te verhogen, hij werd omgebouwd tot stellingmo-
len door molenbouwer Middendorp uit Wolvega. In 1888 werd de jongste zoon van Sytze
Pieters en Aafie, Jan Timmerman, molenaar op de molen. In 1914 kwam als laatste telg
uit het geslacht Timmerman, Sytze Pieter bij zijn vader in de zaak. ln l92l werd een
gloeikopmotor van het merk Sless und Rossmann uit Kassel in de molen geplaatst door
molenmaker F. ten Zijthoff uit Deventer. Deze motor staat nog steeds in de molen en
drijft een op de begane grond opgestelde maalstoel aan. De aanschaf van deze motor
bracht de molenaar in conflict met de Arbeidswet, deze dwong hem om één maalwijze te
kiezen. Het economisch belang woog zwaarder dan de romantiek en de zeilen gingen
voorgoed van de wieken. Het maalwerk bleef tot omsteeks 1957 in gebruik. De molen
zelf verkeerde toen in een zeer slechte staat. In 1959 besloot men de molen in gedeelten te
restaureren. Vernieuwd werden de kap, de stelling en de schoren, de houten bovenas
werd vervangen door een as van gietijzer afkomstig uit een molen te Onderdendam in de
provincie Groningen. Deze as was van het fabrikaat H. J. Koning uit Foxham nr. 58 en
dateerde uit 1901. Ook werden bij deze restauratie op aandrang van De Hollandsche
Molen de roeden uitgerust met fokken en remkleppen. In 1961 sloot molenmaker
Medendorp uit Zuidlaren de werkzaamheden aan de molen af. In 1968 werd de stichting
"De Oosthoek" zoals reeds gemeld eigenaar van de molen. De stichting besloot tot
opnieuw een restauratie, op die van 1959 was te veel bezuinigd. Ook had de molen sinds-
dien nauwelijks gemalen. Medio 1972 was de molen weer maalvaardig. In 1980 kreeg de
molen nieuwe stalen Derckx-roeden, waarbij de fokken met de remkleppen werden
gehandhaafd.

Nu wacht de molen opnieuw op een grote opknapbeurt. De windpeluw, de burgemeester,
de spruiten en de vang verkeren in een dusdanige staat dat malen niet meer verantwoord
is. Op 17 mei a.s. beslist de gemeenteraad over de restauratieplannen. Voor vrijwillige
molenaars Sake Bergsma en Hendrik Hachmer nog enkele spannende weken. Bij een
gunstige beslissing kan de molenmaker voor het einde van hetjaar aan het werk.
Alle waardering voor het bestuur van de stichting 'De Oosthoek', dat sinds 1968 zo'n
150 000 gulden aan het onderhoud van de molen heeft bijgedragen en nu voor een kleine
2OO 000 gulden kostende restauratie staat.

WE
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Driekwartwindmolens in
voortbestaan bedreigd

Bij ongewijzigd beleid funcioneert over dertig jaar nog slechts een kwart van de windrno-
lens in ons land. Molens worden in toenemende mate in hun voortbestaan bedreigd als
gevolg van aantasting van de molenomgeving door bebouwing en begroeiing. Obstakels
in de nabijheid van molens kunnen tot windbelemmering leiden, waardoor ze tot stilstand
komen, vervallen en op den duur verdwijnen.
Indien er geen aandacht komt voor de windbelemmering van molens dreigt Nederland
haar belangrijkste type monument op den duur te verliezen.

Dit zïn de belangrijkste conclusies van het rapport "Ruimte voor molens, een onderzoek
naar de inrichting van de omgeving van molens in Nederland" van vereniging De
Hollandsche Molen. Op 10 mei overhandigde voorzitter C. de Groot het eerste exemplaar
van dit rapport aan mevïouw M. W. Versnel-Schmitz, voorzitter van de vaste
Kamercommissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De
aanbieding vond plaats bij de Kortrijkse Molen te Breukelen, een molen met een zeer
slechte molenomgeving door het Chinese motel in de onmiddellijke nabijheid en de hoge
bomen langs de rijksweg A2.

In het rapport "Ruimte voor molens" zijn de resultaten verwerkt van een onderzoek naar
de ontwikkeling van de molenomgeving na de oorlog. Van 35 procent van de 1.011 wind-
molens in ons land is de omgeving de afgelopen 30 jaar dermate verslechterd dat ze nu
niet of nauwelijks meer kunnen draaien. Bij ongewijzigd beleid resteren in ons land in het
jaar 2020 nog milar 290 molens die redelijk tot goed kunnen draaien omdat de onmiddel-
lijke omgeving niet is bebouwd of beplant.

In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de toenemende windbelemmering
en aantasting van het molenbeeld een halt toe te roepen. In de eerste plaats is er aandacht
nodig van bevolking en overheid voor de molenomgeving. Ten tweede moet met name de
overheid maatregelen nemen: elke molen dient in het bestemmingsplan gesitueerd te worden
binnen een molenbeschermingszone, in streekplannen moeten provincies het belang van een
gave molenomgeving benadrukken en de rijksoverheid moet bij grote infrastructurele wer-
ken rekening houden met de omgeving van molens op of langs de betreffende tracés.

Voorzitter De Groot voegde hier bij de aanbieding van het rappoÍt nog een aanbeveling
aan toe. In navolging van de Milieu Effect Rapportage (MER) zou bij planvorming ook
een Cultuur Historische Effect Rapportage (CHER) verplicht gesteld moeten worden. In
een dergelijke GHER wordt systematisch het plangebied op archeologische overblijfse-
Ien, monumentale ofkarakterbepalende gebouwen en historisch-geografische shuctuÍen
geihventariseerd. Utrecht heeft als eerste gemeente een dergelijke rapportage ontwikkeld
en verplicht gesteld.
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In het rapport "Ruimte voor molens" wordt er tenslotte voor gepleit het molenbelang mee
te laten wegen bij de beoordeling van plannen. Daarbij moet er aandacht zijn voor finan-
ciële aspecten (op den duur is het te kostbaar een niet-draaiende molen in goede staat te
onderhouden) én de meerwaarde van molens als levende herinnering aan het verleden.
Molens dragen bij aan de kwaliteit van ons bestaan en worden ook als zodanig door een
groeiende s§oom recreanten ervaren. Met name de jeugd is zeer geurteresseerd in het
oude werktuig, dat als vanouds zijn werk kan doen en waar een bezoek aan gebracht kan
worden.

Het onderzoek naar de molenomgeving vomlt onderdeel van de carnpagne "Ruimte voor
molens", waarmee De Hollandsche Molen 1995 de aandacht vraagt voor de omgeving
van molens. Doel van de campagne is de Nederlandse bevolking zowel als beleidsvoor-
bereidende en beleidsuitvoerende instanties bewust te maken van de ernst van de bio-
toopproblematiek. Op de Nationale Molendag hebben bijvoorbeeld ook vele molenaars
hun bezoekers geïnformeerd over het belang van een goede molenbiotoop, mede aan de
hand van de situatie rond de eigen molen.
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Op invent ar:rs atieb e zoek
Een van de molens die ik in het kader van het nieuwe molenboek heb moeten inventarise-
ren, wcts de molen van Silckens in Munnekezijl. Daar lut te omvdtend zou zijn om het
geheel in het boek te zetten, rnaar toch interessante aam,ullingen geefi wil ik u dit nict
onthouden

Toellchtlng b[ molen 31 "Munnekezfilstermolen"
Opdrachtgever in 1856 Nikel Bansema uit Metslawier. Waarschijnlijk door afkomst van
Bansema zijn er veel overeenkomsten met de inrichting van de molen, die we terug vin-
den bij de KPM "Ropta" te Metslawier.
Oorspronkelijk heeft de molen twee koppels stenen gehad op de steenzolder. Dit is nog
terug te zien in de valse velden naast het luiwerk. En de pelstenen (spillen) op de ware
velden hiernaast, staan op dezelfde lijn als de stellingdeuren.

De maalstenen (l7ders). De loper is een kunststeen met vaste kerven en zwaaipand-
scherpsel, de ligger is een blauwesteen.
Het koppel kon zowel door de wind alsmede door een onderaandrijving via de bolspil
mechanisch aangedreven worden.

Het 2e koppel (16ders) werd t 1925 naar de begane grond verplaatst en rond 1930 wer-
den de pelstenen, zeverij en waaierkast verwijderd.

Een kleine zaadpletter die de molen nog bezit, werd woeger d.m.v. een drijfriem aange-
dreven en gebruikt als lijnzaadpletter.
De molen heeft in de oorlogsjaren ook nog een kleine oliewringer gehad, maar waar deze
gebleven is en wanneer hij verwijderd is, was niet meer te achterhalen.

Het asrad is in verhouding tot de kapwijdte, en de ruimte tussen de voeghouten aan de
grote kant. Hierdoor was het niet mogelijk om om het hele rad een vaÍlg te leggen.
Vermoedelijk heeft er net als bij de "Roptamolen", waar deze verhoudingen ook zn z7jn,
een bandvang omgelegen.
De vang mist nu op de hoogte van het linkervoeghout een vangsfuk, en heeft een overdre-
ven lang maanijzer die het linker schouderstuk met het buikstuk verbindt.
De vangstukken zijn door de geringe ruimte dan ook aan de dunne kant.
Sikkens had dan ook altijd veel moeite om de molen te kunnen vangen, mede door het
weer dichtlopen van de remkleppen.
Hij ruwde dan ook dikwijls de voering met scherpzand op. Bij storm kon de vang het
gevlucht niet altijd houden, zodat er altijd exba stutten in het asrad gingen.

Indeling : Beganegrond met motorhok-aanbouw. De toezegging van de molen is een
mooie dubbele deur met toog. Op de plaats van het motorhok zat woeger een
enkele deur.
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Eerste zolder (opslag)
Stellingzolder
Steenzolder

Tussenzolder (om spillen in/uit te pikken)
Kapzolder

Uiterlijk : Onderbouw, stelling en bovenbouw in redelijke staat. De onderbouw werd
altijd geteerd.

: Het gevlucht is zeer slecht en mist veel onderdelen.
: Het inwendige van de molen is in oude maar goede staat. Het is een hele

hechte molen, nagenoeg zonder houtworm.

Eigenaren: 1856 Nikel Bansema uit Metslawier
1865 Hermanus Dijk (overleed 1890) zie Fries molenboek
1890 Albert Sikkens uit Leens (beroep molenaar/bakker)
1900 Duurk Sikkens geboren 1888 gestorven 1957
1935 Bareld Teije Sikkens geboren 1913

. Rtut Roest, Munnekezil, Kerst 1994.

De vader van de huidi-
ge molenaar werkte van
jongs af aan op de
molen. Dat de huidige
molenaaÍ zljn vader
opvolgd is, was niet de
bedoeling. Bareld was
voorbestemd om boer
te worden, omdat moe-
der van boerenafkomst
was en zljn oudere
broer vader zou opvol-
gen.Bareld heeft een

aantal j aren in
Friesland en in de buurt
van Munnelkezijl op
boerenbedrij ven ge-

werkt.
Doch doordat zijn broer
gemobiliseerd werd,
veranderde zijn leven
van boer naar mole-
naar. Het werk bestond

uit een vast gemaal

voor de bakker: + 2 ton
in de twee weken en
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loongemaal voor de boeren in de omtrek. Het graan betrok hij van de firma Mansholt (uit
de Lauwersmeer), en later via een adres uit de Wieringermeer. Ook kocht hij wel via de
beurs tarwe uit Frankrijk.

Nu Bareld Sit&ens de leeftijd van de zeer sterken heeft bereikt gaat het hem toch wel aan
het hart dat de molen er zo bij staat. In de loop van zijn molenaarsbestaan, heeft hij wel
aan 28 mensen het mooie vak willen leren.
Zelfs mevr. Sikkens hielp hiermee, door soms zelfs als kinderoppas op te heden.
Een persoon is er uiteindelijk van al diegenen overgebleven. Dit is Rolf Wassens, die nu
de molen in Feerwerd (Gr,) beheerd.

Zo pratende met een oud ambachtelijk-maaltop-molenaar, die niet alleen hield van zijn
produkt maar bovenal van zijn molen, komt er een diep respect in je op voor die groep
zelfstandigen.
Vroeger in weer en wind, in en met de molen. En nu hij er niets meer mee kan verdienen,
wil hij toch dat deze zogoed mogelijk in stand gehouden wordt.
Maar zo'n bezit ligt als de spreekwoordelijke molensteen (financieel) om de eigenaar zijn
schouders. Net als in Burum zijn er onderhandelingen met de gemeente begonnen voor
overname.

Noot: De gemeente wil de molen, zoals gebruikelijk is, voor het symbolische bedrag van
één gulden kopen.
Sikkens wil hem alleen maar schenken. Als ze er voor willen betalen, dan zullen ze hem
ook betalen.

r Echtpaar Sikkens. Kerst 1994.

G. C" Gremmé
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TWeede Friese Molenmiddag
Op zaterdag 30 september zal de Tweede Friese Molenmiddag voor molenaars georgani-
seerd worden en wel van 13.fi) uur tot 18.00 uur. De opzet is gelijk aan die van vorig jaar.
De organisatie is weer in handen van de beide molenaarsgilden in Friesland, het Gild en
de afdeling Friesland van het Gilde. Zij hebben voor U weer enkele molens geselecteerd
in een bepaald gebied in Friesland. Was het vorig jaar de Zuidwesthoek, dit jaar moeten
we het meer in de Noordoosthoek zoeken. De gastheren van de volgende molens zullen U
van harte welkom heten: "De Zwaluw" en "De Olifant" in Birdaard, de
"Klaarkampstermolen" te Rinsumageest en de tjasker in het natuwgebied de Houtrriel te
Veenwouden. In Birdaard wordt U getrakteerd op koffie mét. Het zal niet zo moeilijk zijn
om de eerste molens te vinden, maar de tjasker kan problemen geven. Daarom hierbij de
beste aanrijroute: tI wordt gadviseerd naar de noordkant van het gebied te rijden, naar de
Goddeloze brug. U volgt de blauwe bordjes met daarop aangegeven 'kanoverhuur'. Er is
een fraaie wandelroute door het gebied uitgezet. Op korte afstand van de Goddeloze brug
is een verhoogd uitkijkpunt vanwaar U mooie foto's kunt maken. Namens de molenams-
groep Birdaard, dhr. Terpstra (molen "De Olifant"), dhr. Stockmann
("Klaarkampstermolen") en de heren Bijlsma/De Jong van de tjasker Houtwiel. Tot ziens.
Voor nadere inlichtingen kunt U terecht bij Dirk Kamminga (tel. 05116 -3479) enBetty
Gremmé (tel. 058-151758).

. " De Olifant" - Birdaard "De Zwaluw" - Birdaard
(foto St. De Zwaluw).

H I.Iit de knipseldoos nr. 38
door: Popke Timmermans
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Door diverse oorzaken veÍlaten we eerst de gemeente [rmsterland, met zijn "De
Veenpolder van Echten", maar we blijven wel in de Friese zuidwesthoek. We gaan naar
de huidige gemeente Gaasterlàn-Sleat v.h. gemeente Gaasterland (Sloten).
Daar stond eens een voor onze provincie, niet zo algemene molen. We hebben het oog
laten vallen op de lang verdwenen biksteenmolen "DE ONDERNEMING" onder de rook
van HARICH. Deze molen was eigendom van jonkheer Gerard P. G. van Swinderen, van
"Huize Rijs". Deze molen heeft namelijk het enige hunebed, van Friesland (zover offi-
cieel bekend is) ka1rct gemalen en het puin werd gebruikt om de oude zandwegen van
Gaasterland te verharden. Het al oude geslacht Van Swinderen komt oorspronkelijk uit de
provincie Grohingen.

De molen is gebouwd in 1843 en rond l90O over de kop geslagen. Molenaar Minne
Rinkes Baukema kreeg van jhr. Van Swinderen opdracht om de molen harder te laten
malen, toen hij op bezoek was in gezelschap van mede jagers. Dat vond de molenaar
Baukema niet geoorloofd maar zijn jonkheer gaf nu eenmaal opdracht en die was de baas.

Met alle gevolgen van dien. Was de molen te licht uitgevoerd of was de molen al een oud
2e hands exemplaar? Wie dat nog weet, mag het mij vertellen. Dit voorval gebeurde in
ieder geval na 1886, want de bijgaande foto van "De Ondememing", is van 1886.
De molen werd in ieder geval hersteld, nu als polder- of watemrolen. Naar mijn idee was
deze molen een uniek exemplaar. U zult misschien wel denken waarom? Als je de foto
goed bekijkt, staat het molenhuis e.d. haaks op de sloot en je ziet volgens mij de voorwa-
terloop of uitschoot (Ítskoat) erop uit komen.
Let ook eens op de beschoeiing op het laatste stuk van de sloot. Het kan ook nog zijn dat
de molen als watermolen gebouwd is en later pas een nevenfunctie erbij kreeg. Misschien
daarom is de molen ook te licht gebouwd, omdat hij het zware werk van het malen niet
goed aan kon. Vooral als er goede maalwind was! Op grond hiervan denk ik dat deze
molen naast biksteenmolen ook watermolen was en hersteld werd nÉ alleen als watermo-
len, nadat deze over de kop geslagen was. Heeft de molen toen ook een nieuwe naam
gekregen? Was dat soms 'IMMER MOED"? Deze naam staat heden ten dage nog steeds
op het dak van de oude boerderij. Deze plaats doet nu als zodanig dienst als dierenpen-
sion "IMMER MOED". Zo blijven er nog steeds vele vragen over, met betrekking tot
onze windmolens. Maar we weten dankzij het artikel,/knipsel wel dat deze molen ín 1927
afgebroken is en vervangen werd door een z.g. "Amerikaanse windmotor". Toen de
molen werd afgebroken, was deze eigendom van de familie A. W. [.ootsma.

Nu eerst iets over de schrijver van ons knipsel, te weten wijlen heer Hendrik Twerda. De
heer Twerda was hoofdonderwijzer van de Chr. Lagere school (1934 - 1969), te
Bakhuizen. Deze heer Twerda werd op 02-04-1904 geboren te Wommels en is overleden
te Bakhuizen op 16-03-1985.

(foto Terpstra)
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De heer Twerda ijverde voor o.a. het Friese heemkunde- en geschiedenisonderwijs en
heeft zelf diverse taal- en leesboekjes geschÍeven. Ook is hij redactielid geweest van het
tijdsctuift "De Pompeblëden" (1949 - 1962). Een heel bekend boek van hem is "Fan
Fryslàns forline" (1968). Het vertelboek van de Friese geschiedenis. Ook heeft hij mee-
gewerkt aan de nieuwe vertaling van de "Fryske Bibel",
De bijgaande foto heb ih via dhr. Twerda gekegen, in de jaren 70. Jaren geleden heeft
hij een dia gemaakt, van een grote foto, die jhr. Van Swinderen in zijn kamer had te han-
gen. Waar de foto gebleven is van de oude water- en biksteenmolen is helaas een groot
waagteken. Maar dank zrj heer Twerda is in ieder geval nog iets van de molen historie
(en foto) bewaard gebleven.
Weet u zelf nog een aanwlling te geven? Dan houd ik mij van harte aanbevolen.

Nog een kleine opmerking over de watermolen. Wie daar nog een foto van wil zien, die
kan een foto/ansichtkaart aantreffen in het boekje "Molens in Friesland in oude ansich-
ten", dl. l. (Zaltbommel 1981). Dit is samengesteld door Dick M. Bunskoeke en mij.
Helaas is het lste en het 2e (uit 1982) deel uitverkocht.

Bron: knipseUartikel uit "Frysk en Frij", van sneon
(zaterdag) 26O2-1972. Et werd uitgegeven door Stichting Jacóus van Loon.
Encyclopedie van Friesland. Amsterdam8russel 1958.
(herdruk leeuwarden 1972).

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland, deel I en 2.
Lreuwarden zj. (ca. 1975).
Mew. P. Twerda-Berga te Bakhuizen.

o HARICH, de uniekc molen "DE ONDERNEMING". Opname uit 1886, een
repro uit de verza.meling van H. Twerda f (Bakhuizen) en Popke
Timmermans.

mei 1995 Popke Timmermans

39

(overgenomen knipsel)

,,fÍ[mer moed" de aparte mole
Jonkheu Gerard van Swinderen, de bewinncr lan it steatlike ,,Huize Rijs", tan 1835 6Í
earst gryrnton en lcfrer un 1863 ía burgemasterfan Gacslerbn, hal yn diue kontrei-
jen hiel hwal íÍ 'c wei set Minne groutun oanmeilsje, bosken mnpbntsje, brttbn yn in
poUer binge, de Van Swinderensleart grove, ja de ein is der tan wel Hy liet ek wegen
oanli?ze, gauris ocr eigen groun en op cigcn kostery en dy faek mei balsticntsjes
biJfuorja En fulsticnnen siden der by 't sod yn de Ctaesterlinske hegen De
Sminkefean by Kipenburch hjit dan ek tut om'c nocht wol de Stiendollersfearí

De balstienen liet hy in mole foar bouwe need by nrynhear Van Swinderen en fortel-
(1843). In machtige mole mei de namme dc daA lne't erwinlikenaltitenweroot
,,De Ondememing" fuort by de Wite oer dy mole yn noed siet. Mar dy lake der
Brège, op it sté, dèr 't Wibe Lootsma in hwat om. ,,Baukema, Baukema", sawie it
jiermannich lyn noch buorke. Dy mole nou dan ,,jo tille fterstientofolle oan it swierste
moast de balstiennen mealle ta hànsume einfan'ebalke.Dymoleistrochinbëste,
stikjes, gaedlik foar it bifluorjen fan'e bitroudcmolemal<kerbou.d.Dyisfoarsyn
Gaesterlànske sànwegen, sa 't Mynhear wurkbirel*enc, dat sizikjo."
dat yn 'e holle hie.
En Baukema waerd dër syn moolner.
Mar... in moolner mei hiel hwat noeden en
soargen. Hwant dy greate mole stie boppe
op it dak fan syn h0s. As it hwàt waeide en
hy sette dat hege ding yn it wurk en de
machige moleroeden bigounen to draeijen
en boppe him knapte en kreake it dat it
sahwat die, dan siet er yn t0zen noeden.
Nou moast dy mole it net ris hàlde kinne
en it hiele spul kaem fan boppen, dan wie
it net bèst. Dan koenen der wol deaden
falle. V/é de man of de frou of it bern dat
der dan 0nder to lànne kaem.

As in liere
Dy ,nole like sa wol stevich, mnr o dat
stienmeallen kaem der sa op oon en dy
roeden stienen sa'n ein de loft yn. Fan

SeÍolSen doarst er dc mole rloait ris fiks
gean to litten en sa die dy syn wurk mar
heal. As alle molens Ían Gaesterlàn draei-
den as in liere, dan arbeide sincn mar sta-
dich en sleau. Ut en troch klage er syn

Lykwols al hoe heech Baukema Mynhear
ek hie, en hoe fier er ek mei him weiroun,
yn dit stik fan saken twivele er tige oan
syn wurden. Dat hy die neffens eigen
bitinken: it moast al tige stil waer wëze as

er alle seilen op 'e roeden lei. Dat sa-

dwaende gyng it mei it meallen altiten mar
sa-sa.

Doe barde it op in hjerst, dat Jonkhear
Gerard van Swinderen in stik of hwat fan
syn freonen en kunde by him hie. Hju soe-
nen to jeijen. De bosken yn. In hiel selskip
mei de driuwers der by. Sa kamen se ek de
mole foarby. Ynienen tocht Jonker Gerard
oan dy soarchsume Baukema. Hjoed soe

dy dan dochs grif syn slinger wol ha. Nou
wie it dan ris echt mealderswaer.

Stadich
Mar hwat seach er? De roeden einden nou
suver neat. Hiel stadich gyngen se yn 'e
rounte. Soe der hwat oan skele? Grif! Dat
hy mei it hiele selskip op 'e mole ta. Oft de
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mole hwat woe? O, die er it wer net sa

bèst. ,,Mar man jo hawwe der suver giin
seil op! Dër komt it fan! Hoe sil dy mole
sa mealle? Toe, de seilen der op!
AllegeaÍïe mar! Dan sille jo noch ris hwat
sjen!"

Doe koe Baukema der net foar wei. Hy
moast nou wol dwaan hwat him sein
waerd. En j a, doe liet dy mole sjen

hwat er koe. Mei gewelt gyngen de roe-
den troch de loft. It knapte en kreake en

davere. Stil seach it hiele jachtselskip it
oan. En doe't se fuortgyngen fortelde
Mynhear Van Swinderen laitsjend oan

syn freonen fan dy soarchsume

Baukema, dy 't nou ivich en altyd yn
noed siet, dat cle mole nochris fan bop-
pen komme soe. Ha! Ha! Ha!

Lykwols, de mannen wiene noch net sa

botte lang fuort of de mole fleach oer de
kop. Mei barstend gewelt kaem de hiele
saek fan boppen. Baukema hie gelyk
krige. Nou moast Jonker Gerard it wol
leauwe. De mole waerd wer opboud. Hy
mealde lykwols tonei giin stien, mar wet-
ter. 't V/aerd in tige apartenien. Hielendal
yn it h0s forboud. De mole wer boppe op it
dak. De 0tskoat 0nder de flier. Dat as de

mole mealde, dan libbe it hiele hOs en dan

wie it clër in br0dzjen fan komsa.

Bakhuzen

4L

\ilynmotor
Oan it jier 1927 ta hat er syn wurk dien.
Doe waerd er öfbrutsen. In wynmotor oan
'e dyk naem syn wurk oer. Dy is nou ek al
fuort. En dèr 't ienris it hOs mei dy seldsu-

me mole stie, kaem doe in pleats. ,,Immer
Moed", sa keam dy to trjitten, al fan fierren
to lèzen op it skuorredak. ,,Immer Moed",
om de wol tige aparte mole dy 't dèr jier-
ren oanien syn wurk dien hat, yn oantinken
to hàlden. Hwant is der nou foar in mole
folle moaier en krekter narnme to bitinken
as ,,Immer Moed"? Altiten, by it lytste
sigentsje al, by nacht en by dei, moed ta it
wurk to hawwen?
En nou, 1.972, de pleats forknipt en fors-
kuord troch de nije dyk fan Balk nei de

Sp0khoeksterfeart en syn sydtOken dër.
Hwat skealike hoekjes hjir en dër en dat er
oerbleau by de ruilforkaveling. De huzing
in oare bistimming.

Mar dat dër ienris in mole stie - en net sa
mar ien, mar in tige apparten, - ien mei in
skiednis, dy 't il Anthdlden wurdich is, dat
sizze rts noch altiten de letters yn it
skuorredak: Immer Moed !

H. Twerda

Merkwaardige gevluchten (5)
Op de vorige aflevering in nr. 69 kwam een tweetal reakties. Allereerst van de heer Dolf
van Weezel Errens die inging op de opwekking van electoische energie. We laten zijn
reaktie hieronder volgen en hopen dat iemand antwoord kan geven op zijn waag.

"In Friesland is mij, tot nu toe, één geval bekend van opwekking van electrische energie
met behulp van een windmolen en wel ondcr Midlum bij Harlingen. Op de provinciale
wachterswoning van de Hopmanstille over d.e, in 1894 gegraven, Trekvaart werd in de

oorlog een winfunolen geplaatst. In 1941 kreeg de brugwachter toesÍemming om op eigen
kosten een windturbine van het model Populair op de woning le plaatsen en de electi-
sche geleidingen aan te leggen om dc woning in de winter op behoorlijkc wijze te kunnen
verlichten. De molen moet van een lichte constructie zijn geweest om op het dak te kun-
nen plaatsen, en dus vermoedelijk van het "Amerikaanse" type zijn geweest. Het is mij
niet bekend wanneer deze molen is vcrwijdcrd, noch of er meer van dergelijke molentjes

zijn geweest. Wie?"

We voese{ï er van onze kant
nos cÍe Yraag aan toe of hier
foto's van bekencl zrjn. S/e zou-
elen díe in een volgend nummer
eventueeÏ graag putrlicersn.
ïn ele tweede plaats kwam etr

een reaktie ven de heer Van
Dtrp uit Naalclwi.ik" I.f ,j deecl

ons eem fi:to toekornen van
'nieuwe' tnolen rret cen rnerk*
waarclig gevh-rcht" Dit g*val
stoncl uoit in cle

'"finephmekpolder" te Alph*n
e;lrï eie Ri!n. $* "AgrÍcc*-
Werksp*r:r wincirmt' {ffï:'" met
vij zeï werC hi*r in t -aZS
geplaatst naast het half gesloop-
te achtkantje. Aangezien cïeze

winelmotor niet aan cle ver-
wachtingen voldeed, wercl al na

enige iaren overgeschakeld op
clieselbemaling. De afgeknotte
romp zou nog hestaan. de merk-
waarclige winclmotor niet.

CDVT
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WaaÍ gebeurd!
Een bejaarde boer uit het noorden van Friesland was in It Heidenskip bij Workum komen
wonen. Hij had hier namelijk een boerderij met een daarbijbehorende spinnekopwater-
molen gekocht.

Op zekere dag zag de oude boer, dat
zijn pasgekochte molen veel te hard
draaide en zelfs dreigde te pletter te
slaan. Helemaal in paniek en druk met
de handen in de lucht zwaaiend, riep hij
zijn zoon Piet ,,Piet è moune, Piet è

moune"!

Zoon Piet rende onmiddellijk vliegens-
vlug naar de molen en na enige tljd
slaagde hij er in deze tot stilstand te
brengen.

De oude boer, die dit alles vanaf het erf
van zijn boerderij had gevolgd, slaakte
een zucht van verlichting ,,Piet hat er,
Piet hat em".

Zijn spinnekop was gespaard gebleven,

maar zoon Piet ging vanaf die tijd als

Piet Hattem door het leven.

. De Helnrclen in It Heidenskip.
omgewaaid tijdens een stonn
jaar van 1940.

De molen is
in het voor-

Spekwage
Onlangs hoorde ik van een ruim tachtig jaar oude man, dat wanneer vroeger een
molen slechts met één roede draaide, omdat de andere om wat voor reden dan ook
was afgebroken, dit in sommige plaatsen in de zuid-westhoek van Friesland ,,spek-
wage = spekwegen" werd genoemd. Kwam deze benaming alleen in de zuid-west-
hoek voor of was deze vrij algemeen?

\Millem D. Hengst

Willem D. I-lengst 

-
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Schoolkinderen op molenbezoek

Wanneer schoolkinderen op excursie gaan wordt er genoten. En dat geldt ook zeker voor
een molenbezoek. Enerzijds is daar de wije natuur en aan de andere kant lokt een eeu-
wenoud brok techniek ook het nodige enthousiasme uit. Dat ondervonden Elles Feensha
en André Cramer 20 maart j.l. toen zij op hun molens groep 5, 6 en 7 van de basisschool
"Het Westen" uit Leeuwarden op bezoek kregen. Het was echt molenweer met vrij veel
wind. Gelukkig bleef het droog. Net zoals tijdens de Nationale Molendag. Volgens de
beide vrijwillige molenaars was het een geslaagde excursie. De beide foto's die Elles ons
deed toekomen tonen ons het enthousiasme van kinderen, ouders en molenaars op de
spinnekop in de Groene Ster en op de "Bullemolen" bij trkkum.
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Berichten vAn, voor en over
molenaars en molenvrienden

Douwe Schuurmans uil Stiens is een van de oudsle molenvrienden die dc laaÍste jaren
de vergadering van het GiA in Akkrum bezocht. De laatste kcer moesten we hem
helaas missen. Mu.r hij lcefi nog intens mee met de molerc in Frtesbnd. Eén molen
ligt hem echter zeer aan hct hart Helaas is dic uit het Friese bndschap verdwenett

Vier geslachten Schuurmans hebben vanaf 1841 de stoere watermolen in het Stienser
Oudland bemalen. De molen bemaalde destijds ongeveer ll00 pondemaat polderland.
Het water werd geloosd op de Stienser vaart. De familie Schuurmans kwam in 1841, toen
de molen gebouwd werd door een molenmaker uit de buurt van Warga, op de molen te
wonen in het nabijgelegen molenaarshuis. Achtereenvolgens waren dat: Hilbert en
Tryntsje, Thomas en Minke, Hilbert en Johanna en tenslotte Douwe en Hennie.
Omstreeks 1890 moet vader Thomas eens tegen zíjnzoon Hilbrand gezegd hebben: "No
moat de mole mar ris in slach yn 't rOn want hy hat in jier lang net draaid". Wie kan ons
vertellen tijdens welke winter het geweest zal zljn dat de molens wegens droogte niet
hoefden te malen? In 1914 maakten de zeilen plaats voor zelfzwichting.
Douwe Schuurmans wist ons verder nog te vertellen dat omstreeks 1926 de molen zes

weken in de rouw heeft gestaan n.a.v. het overlijden van de wouw van poldergecommit-
eerde De Boer. Op 26 januari 1926 waaide er een roede van de molen die in het kruis ver-
rot was. "De polder hie er krekt droech. De mole hie de kleppen al iepen. Mei wine en
toaitouwen kaam der in nije roede yn. Mar kije jier letter moast er stroffelje. Der moast in
nije skroef en skroefbak komme foar / 4000,-. Mar dy kaam der nef ' aldus een teleurge-
stelde Douwe. Wel kwam er een windmotor voor / 13.000,-. Douwe spreekt met
afschuw over "Dat spook" dat de trouwe wiekendrager van z'n plaats verdrong.
Op de oude foto zien we v.l.n.r. Minke Schuurmans, vader Thomas, Griet, Douwe, moe-
der, winkelman Geale de Vries en pake Douwe Schuurmans.
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tlit ons prentenkabinet
Op de onbekende molens uit nummer 77 werd al onmiddellijk bij het verschijnen gere-
ageerd en wel door de heer S. Andringa uit Heerenveen. Hij herkende de zelfzwichter op
blz. 45 van het vorige nummer meteen als die bij Wons. Molenmaker Durk Posthumus uit
Huins reageerde met een uitgebreid schrijven:
"De afgebeelde molen is de molen van de polder "De Eendracht", oorspronkelijk "De
Wonserpolder" genoemd en opgericht in 1817. De molen werd in 1818 gebouwd en
bemaalde de landerijen ten zuiden van de Pingiumer Gouden Halsband en het land te
noorden en ten oosten van Wons. Polder groot 370 ha" later ca. 400 ha. De polder werd in
1888 omgevormd tot een waterschap. De molen stond even ten noorden van Wons en
maalde via een uitwatering af op de Melkvaart. In 1939 is de molen afgebroken en de
bemaling door een elecfoisch gemaal overgenomen. Nadere gegevens in het boek
"Boezemwalerschappen en polders in Westergo" door H. de Raad opblz. 42 en 43, als-
mede op de blz. 131 Vm 136. De foto heeft ooit op de voorzijde van het weekblad "Fen
Fryske Groun" gestaan en wel op 20 mei 1938. Aan het achtkant op de rietbekleding zat
een mooi houten bord. De molenaarswoning werd in 1956 onbewoonbaar verklaard". Tot
zover de heer Posthumus die we hartelijk dank zeggen voor zijn reactie.
En dan nog eens nr. 2, de achtkante muonts te Brandeburen, bekend als de
"Kuipersmolen" aan de Inthiemasloot-zz. te Workum. De heer Willem Hengst had in ons
vorig nummer zijn twijfels geuit, maar is nu, nadat hij een oude kenner ter plaatse raad-
pleegde, ook de mening toegedaan dat we inderdaad met de "Kuipersmolen" te maken
hehben. Bijgaand opnieuw een onbekend molenplaatje. We zien uw reacties, alsmede
nieuwe molenfotovraagstukken, weer met belangstelling tegemoet.

GDW- GDV/ -
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"De [Jtskoat is een uitgave van:

Stichting "De Fryske MoIe"

Tweebaksmarkt 52

8911 KZLeeuwarden

(tel.: 058-661726)

(giro 2257734)

en

Vereniging Gild Fryske Mounders

Postbus 1059, 8900 CB Leeuwarden

(tel.: 051 5A-22017)

(Friesland Bank

rek.nr. 2980.24.934)

(giro 2543900)

Redaktie-adres:

V/altaweg 53

8765 LN ïjerkwerd
(tel.: 051 57 -9348)

Redaktie:

Namens bestuur cle Fryske Mole:

A. Cramer (tel.: 058-925671)

Namens donateurs De Fryske Mole:

V/. Entrop (tel. 05120-15144)

Namens bestuur Gild Fryske

Mounders: Roland Rosenkamp

(tel.: 05 I 5A-22017)

juni 1995

Eindredaktie en lay-out:

Gerben D. Vfijnja (tel. 05157-9348)

Foto's en archiefcollectie

Gerben D. Ufijnja

(tenzij anders vermeld)

Aan dit nummer werkten

verder mee!

Betty en Gerard Gremmé

Willem D. Hengst

De Hollandsche Molen

Bas Kalkman

Lourens J. Sierkstra

Popke TimmerÍnans

Druk:
D.S.V/ Ireuwarden

Zander voorafg nande toestemming van

de redaktie is het niet toegestaan artike-

len en/uf fot*r-s oYer te nermen"

N.B.

Adreswijzigingen dienen te worden

gericht aan het secretariaat van de

Fryske Mole of Gild Fryske Mounders.
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