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Oproep: Ter gelegenheid van het 2S-jarig bestaan yan stichting "De Fryske Mole"
wordt iedere molenaar en/of moleneigenaar verzocht de molen in de
vreugd te zetten op 28 december a.s. !!!

' Bi de foto op dc voorpagina: De m"olen van Wyns werd op donderdag 12 oktober jongstleden
weer officieel in werking gesteld. Een gedenlcwaardig moment uit de geschiedenis vwt onze
2ï-jarige moler»tichting woorover u elders in dit numÍrler meer hmt lezen. (foto: A. Cramer).

Agenda
Mededelingen voor deze rubriek graag schrifielijk aan de redaktie.

Stichting De Fryske Mole bestaat 25 jaar. Alle molenaars en molen-
eigenaars wordenverzocht de molen in de vreugdestand te zetten

Voorjaarsvergadering Gild Fryske Mounders te Akkrum
Nationale Molendag

Molenexpositie "50 jaar molenbehoud" in de Schierstins te
Veenwouden
Friese Molenmiddag

1995

28 december :

1996
29 maart :

11 mei :

26 juni tot
27 augustus :

28 september :



Van de redactie
1995 is voor het'Gild Fryske Mounders" en stichting "De Fryske Mole" een gedenk-

waardig jubileumjaar geworden. Het Gild staat al twintig jaar op eigen benen en hoopt dat
ook nog lang te kunnen blijven volhouden ondanks een mogelijke samenwerking met het

landelijke gilde. Van samenwerking zal niemand schade oplopen: je kunt elkaar aanvullen
op zwakksre punten en bijstaan in gezamenlijke projecten. Vele handen maken licht werk.

Dat de ledenvergadering in Akkrum zo'n goede opkomst beleefde, had alles te maken met
het feit dat er gestreden moest worden voor het fraaie dat in twintig jaar tijd is opge-

bouwd. Bij menigeen overheerste de gedachte dat de eigen identiteit op het spel stond.

Die lijkt echter gewaarborgd getuige de hoopvolle uitspraken van het bestuur. De exa-

mens zijn het pakkie-an voor stichting "De Fryske Mole" en "De Hollandsche Molen". In
feite dien je dat te respecteren. Maar dan wel op basis van gelijkwaardigheid. Het is dan

ook goed dat de vergadering het bestuur terugfloot op met name punt 5 waarin het lid-
maatschap van het "Gilde van Vrijwillige Molenaars" als voorwaarde voor deelname aan

het examen gold. Alle opmerkingen zullen in de verdere besprekingen worden meegeno-

men. Met die toezegging in het achterhoofd had de vergadering er dan ook geen moeite
mee dat het bestuur de besprekingen kon voortzetten. Wordt vervolgd.
Erg gelukkig kunnen we zijn met het besluit van stichting "De Fryske Mole" om ter gele-

genheid van het 25-jarig bestaan een nieuw Fries molenboek te laten verschijnen. Eenjaar
lang werd er door de redactiecommissie keihard aan gewerkt en nu het rcsultaat vooÍ ons

ligt zijn we zo onbescheiden om te zeggen dat het er mag zijn. Goed doorwrochte inlei-
dende hoofdstukken en een inventarisatie waarbij aan elke molen één pagina werd toege-

kend, inclusief foto. Qua overzichtelijkheid zonder meer een aanwinst ten opzichte van

het vorige boek.

De viering van de ingebruikname van "De Wynsemrolen" was bescheiden doch sfeervol
en gezellig van opzet. Het feestje werd gekoppeld aan een algemene vergadering van de

stichting zodat vele bestuursleden aanwezig waren. Elders in dit nummer een uitgebreid
verslag.

Enkele weken later werd de overhandiging van het eerste exemplaar van "Friese Molens"
gevierd. Met gepaste trots en in aanwezigheid van vele molenvrienden. Van vele kanten
mochten we goedkeurende geluiden ontvangen. Dat was na officiële overhandiging van
het eerste exemplaar aan gedeputeerde dr. A. J. Mulder op dinsdagmiddag 14 november
jongstleden. Het was al met al een feestelijk en ongedwongen hoogtepunt in het 25-jarig
bestaan van de stichting. Vele molenbestuurders, molenaars en molenvrienden alsmede

molenstrijders van het eerste uur mochten wij in de E10 te Zwartewegsend onftnoeten.
Dat was bijvoorbeeld de heer A. J. Koning, oud-directeur van "De Hollandsche Molen"
en de heer J. A. Heijdra voorganger van de heer G. van Reeuwijk van de Monumenten-

zorg. Verderop in dit nummer zijn enkele toespraken opgenomen zodat ook degenen die
er niet waren, kunnen lezen wat er op die bijzondere middag is gezegd.

We mogen niet vergeten te vermelden dat het boek kon verschijnen in de vorm zoals het

geworden is dankzij vooral ook die talrijke vrijwilligers die met potlood en meetlint op

pad zijn geweest om de inventarisatiegegevens te vergaren. Dank aan het adres van deze
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mensen was dan ook zeker op z'n plaats.
Zelf maakten we deel uit van de redactie. Terugkijkend moet gesteld worden dat het een
druk jaar is geweest. We hopen nu maar dat velen met genoegdoening het boek zullen
lezen en raadplegen.
Terug naar de tijd van het jaar, We naderen al weer met rasse schreden het eind van 1995.
De tijd van oliebollen en dennegroen breekt spoedig weer aan. Wij wensen u goede kerst-
dagen en bij deze vragen we aan alle molenaars en moleneigenaars of zij hun molen op
28 december aanstaande in de weugd willen zetten. Immers op die dag is het precies 25
jaar geleden dat in een koud Langweer de stichting officieel ter wereld kwam als een kind
van de provincie. Tot slot spreken we de hoop uit dat diezelfde provincie ook na 25 jaar
nog even enthousiast en hulpvaardig zal willen zijn als in het verleden en dat zij de
molens met hun molenaars niet in de kou zal laten staan. Het werk dat bestuurders en
molenaars doen voor het behoud van een belangrijk stuk cultuurgoed is dat meer dan
waard!
Redactie en besturen wensen alle lezers een goed draaiend 1996.

Gerben D. Wijnja.

Oproep: Er komen bij de redactie noÍI steeds vragen binnen over het verkrij-
gen van oude nummer§. Mocht u \ilat oude nummers willen missen,
neemt u dan contac{ op met de redactie.

o'
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NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

- De provincie Friesland heeft de stichting begin ditjaar laten weten, dat het secretariaat

per 1 januari a.s. niet meer in het provinciehuis gehuisvest kan zijn. Met ingang van
deze datum wordt het nieuwe adres van het secretariaat:

Stlchtlng De Fryske Mole
Van l-eeuwenhoekshaat 3

8921TZ l-eeuwarden

Het nieuwe telefoonnummer staat nog niet in de telefoongids vermeld maar is nu:

058-2661726 t.n.v. A. Cramer te [reuwarden.

- De Bullemolen te L,elftum is bijna gerced na een ingrijpende restauratie. De molen is
weer maalvaardig en zal in het voorjaar worden afgeschilderd omdat het nu te laat in
het seizoen is geworden. Voor I april 1996 wordt de molen opgeleverd.

- De molen Hoogland te Wirdum is vorige maand verplaatst en de nieuwe fundering zit
reeds in de grond. Binnenkort wordt met het plaatsen van de molen begonnen.

Stichting "De Fryske MoIe"
Toespraak t.g.v. het 25-JarlgJubileum, gehouden op 14-11-199s

Geachte Dr. Mulder, lid van Gedeputeerde staten van Friesland, de heer Van Es,
Tweede Voorzitter van "de Hollandsche Molen", beide gastsprekers op deze bijeen-
komst, vertegenwoordigen van lut Algemeen Bestuur, bestuurders- en oud-bestuurders,
personeel en voormalig persoruel van:
Rijk; Provincie; Gemeenten; Vlaterschappen; zusterorganisaties; Gild "Fryske
Mounders" en Gilde van Vrtjwillige Molenaars; molenaars en molenbouwers; overige
verÍegenwoordigers van niet nader genoemde organisaties; verÍegenwoordigers van de
pers; actnwezigen nantens de Friese Pers Boekerij, de uitgever van ons jubileumboek;
donaÍeurs en subsidiënten die ons regelmatig steunen; Alle instanties die het ons finan-
cieel mogelijk hebben gemaakt ons jubilewnboek uit te geyen; en niet Íe vergeten: de
schrijvers en alle overigen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het
nieuwe molenboek.

Dames en heren,

U allen heet ik namens het Dagelijks Bestuur van harte welkom op deze bijeenkomst ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze Stichting.
Hoewel ik mij bewust ben dat eÍ twee gastsprekers na mij komen die ik het gras niet
voor de voeten mag wegmaaien, heb ik er toch behoefte aan enkele woorden tot u te
richten.
startte onze stichting als opvolger van de Provinciale Molencommissie zonder enig
bezit, in de loop derjaren veranderde dit snel.
De eerste vijf jaar van haar bestaan werden 1l molens overgenomen.
Na tien jaar waren dat er 26 en na vijftien jaar 37.
In de daarop volgende vijfjaar werden nog 8, en de laatste vijfjaar nog 2 toegevoegd,
waardoor het totaal steeg tot 47.
Helaas werden drie molens door brand verwoest, zodat het huidige bestand bestaat uit 44
molens.
Waarschijnlijk genoeg om opgenomen te worden in het Guiness Book of Records.
vorige week werd mij tijdens een prettige bijeenkomst in Dokkum gevraagd of de hier
en daar werkende plaatselijke- of gemeentelijke molenstichtingen niet door ons als
"onderkruipers" werden gezien.

Beste molenbezitters, niets is minder waar.
Wij bevelen graag onze molens in Uw wamre belangstelling aan!
ons doel is n.l, niet het bezit van molens, maar het behoud van zoveel mogelijk molens
in onze provincie.
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Helaas moeten we constateren datons molenbezit bijna uitsluitend in het buitengebied is

gelegen.

Het zijn meestal molens die niet door de plaatselijke bevolking als de meest waardevolle
worden aangemerkt. Ze ontberen daardoor doorgaans de steun van de bevolking, zoals
bij molens in de dorpen en steden wel het geval is.

Vfij verheugen ons over het feit, dat de samenwerking met de overige stichtingen uitste-
kend genoemd mag worden. Ook de komende jaren hopen wij dit te bestendigen en uit te
bouwen waar dat mogelijk is.

Aanwezigen,
Velen onder U zullen zich kunnen indenken dat ik ook op deze feestelijke bijeenkomst
graag onze zorgen die bij ons leven voor de volgende 25 jaar bij U op tafel zou willen
deponeren.
Er zou een heel lang verhaal gehouden kunnen worden over de in vele gevallen "terug-
tredende overheid", een in mijn ogen nette vertaling van het woord bezuinigingen.
Bezuinigingen, die het onze- maar ook alle andere stichtingen onmogelijk maakt de

beoogde doelen volgens de statuten te verwezenlijken.
Ook over de wegkwijnende personele- materiële en financiële hulp, die wij als 'kind van

de Provincie Friesland" al deze 25 jaar mochten ontvangen.

Of over de al maar uitblijvende notering bij een aantal gemeenten op de meerjarenra-
ming voor monumenten van ook maar één molen in die gemeente gedurende de komen-
de tien j aar.

En dat, terwijl hun molenb eat vaak op instorten staat.

Of over de beloofde, maar al maar uitblijvende miljoenen die door de toenmalige minis-
ter d' Ancona in het vooruitzicht zijn gesteld, doch slechts worden gevolgd door enkel
optimistische geluiden, maar geen miljoenen harde guldens.

Dames en heren, ik wil deze feestdag hier echter niet mee verstoren. Liever prefereer ik
deze dag de zonzijde te belichten.
Ten eerste: de molenconsulenten van het Rijk verdienen vandaag een pluim voor alle
hulp aan onze Stichting geboden.

U bent een onmisbare hulp, en schakel tussen ons en het ministerie.
In de tweede plaats is daar - en dat klinkt na het horen van het bovenstaande wellicht een

beetje paradoxaal - de uitstekende verhouding met de opeenvolgende portefeuillehouders
van het College van Gedeputeerde Staten en al haar of zijn medewerkers en medewerk-
sters.

Als derde in de rij mag ik noemen die gemeentebesturen, die ons zeer welgezind zijn, en
waar we steeds met open annen worden ontvangen.

Dit laatste geldt eveneens bij de waterschappen, waarmee in het verleden goede contac-
ten mochten worden opgebouwd, soms resulterende in financiële hulp bij restauraties.

Dat de heer van Es, tweede voorzitter van "De Hollandsche Molen" door ons uitgeno-
digd werd om hier het woord te willen voeren, bewijst de goede verstandhouding met
deze overkoepelende landelijke org anisatie.

. Het dagelijks bestuur von de jubileren^de stichting De Fryske Mole.
V.l.n.r. A. Crarner, K. lznstra, mevr. H. Pieffers, J. VanAsperefl, H.Boschma, G. ter
Haar, mevr. B. Gremmé, G. Klijstra en G. van Reeuwijk (foto: P. Timmermans).

. Voorzitter Boschma tijdens zijn toespraak. Aan de tafel voorcutn zitten links de heer
Van Es en de heer enmevrouw Lubbers; rechts de heren Heydraen De Koning.
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Zonder een molenaar gaat een molen niet draaien en ontbreekt de regelnatige contole.
Bestuur en leden-molenaars van de Stichting "De Fryske Mounders", allemaal bedankt
voor de goede en prettige samenwerking.
Laten we doorgaan op de ingeslagen weg, want we hebben elkaar nodig, ook in de toe-
komst.
Dit geldt overigens ook voor iedere aanwezige, die ik heb opgesomd, voor welke instan-
tie ook aanwezig.

Maar ook voor ons enige personeelslid, de heer Hylke Kloostemran, de stille werkers en
niet genoemden, die allen op eigen wijze ons blijven steunen.

Als ik nog één categorie mag noemen, dan zijn datmijn medebestuurders in het
Dagelijkse Bestuur.
Enkelen hebben de Stiehting reeds jaren gediend.

Ik noem ze niet bij name. Iedereen weet wie het zijn.
Je kunt alleen een instelling als de onze - met al zijn sores - alleen trouw blijven, als de
wederzijdse verboudingen en de stemming binnen het bestuur goed zijn.
Het bewijs dat dat goed zit is m.i. de afgelopen vijfentwintig jaar geleverd. Allemaal
heel hartelijk dank voor U inspanning nÍunens molen-minnend Friesland.

Last, but not least, noem ik de scbrijvers en samenstellers van onze nieuwe molenboek.
Het is een enorme klus geweest, naast jullie gewone werk.
Ik bewonder en waardeer Uw inzet bij dit inmense karwei. Dank zij jullie inzet, maar
ook die van de medewerkers en medewerksters van de Friese Pers Boekerij, is er in mijn
ogen een niet alleen fraai, maar ook zeer lezenswaardig boek ontstaan.

Geachte Gedeputeerde Dr. Mulder,
Ik heb het voorrecht U het eerste exemplaar te mogen overhandigen van dit nieuwe, in
dit geval Jubileum-molenboek.
In dit boek ligt een brok geschiedenis vastgelegd over het verleden.
Het zal ongetwijfeld zijn waarde in de toekomst bewijzen.

Een toekomst, mijnheer Mulder, Geachte aanwezigen, die in geen enkel boek als vast-
staand kan worden beschreven.
\Yij gaan, met U allen, een onzekere toekomst tegemoet.
Maar met de stellige hoop en verwachting, dat U allemaal, in welke hoedanigheid dan
ook, ons zult blijven steunen.
Moge dit boek, mijnheer Mulder, wat ik U hierbij als eerste exemplaar mag aanbieden,
een inspiratiebron zijn voor een blijvend ijveren voor het behoud van de Friese molens.
Het behoud, waaÍaan wij als Stichting "De Fryske Mole", ook de komende 25 jaar, graag
zullen meewerken.

Ik dank U voor Uw aandacht.

De lwer Boschma over-
hondigt het eerste
exemplaor van "Friese
Molens" aan gedepu-
teerdc Mulder.

Met belangstelling
neemt gedcputeerde
Mulder kennis van de
inhoud van het nieuwe
molenboek.
(foto: P. Timmeffncms).
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Taspraak by gelegenheid fan it 2S-jierrich jubileum fan de Stichting De Fryske
Mole en de presintaasJe fan it boek "Friese Molens" op tiisdei 14 novimber
1995

It jier L97O moat in memorabel jier west hawwe foar de Fryske monumintesoarch.

Noch net iens sa lang lyn, narlmentlik op 29 septimber, fierde de Stichting Alde Fryske
Tsjerken har 2í-jiercich jubileum. Op 28 desimber sil ek jimme stichting dat jubileum
fiere. Beide stichtigen binne dus 25 jier àld.

Mar binne der mear oerienkomsten?

Beide stichtingen hawwe hast deselde doelstelling: it oernirunen, 0nderhàlden en as dat
nedich is it restaurearjen fan weardefolle monumintale molens of tsjerken.
Beide hawwe de monuminten dèr't se noed foar steane, yn eigendom.

Der is ien grut ferskil. Dat is de belutsenens fan it provinsjaal bestjoer by it Ontstean fan
de Stichting De Fryske Mole.

It 0ntstean fan in organisaasje fan belangebehertigers fan de Fryske molens, giet fierder
tebek as it op{ochtsjen fan de Stichting De Fryske Mole.
It wie yn 1946 dat it provinsjaal bestjoer it op harren buordsje krige dat it tal molens
slim minder waard.

Der waard fëststeld dat der yn Nederlàn yn tweintich jier tiid 6000 molens ferdw0n
wiene en dat Fryslàn noch mar 275 molens hie.

Op 11 septimber 1946 stelden Deputearre Steaten in Molekommisje yn. De earste yn
Nederlàn. Dizze kommisje krige as taak Deputearre Steaten te advisearjen hokker
molens ta Onferfangbar kultuerbesit rekkene wurde moasten, wat de konsekwinsjes
wiene dy't it yn stàn hàlden dèr fan meibrocht, sawol yn ekonomyske, wettersteatkundi-
ge as finansjeel opsicht.
Ekonomyske saken spilen dèryn net swak by.
Doedestiids kaam it yn stàn hàlden fan in wynmole foar it bemeallen fan in polder del op
in meallean fan sechs§in g0ne, wylst elektryske bemealling tsien g0ne koste.

It seit himsels dat ien fan de doelstellings dy't de molekommisje harsels stelde - it
omtinken en it yn stàn hàlden fan molens by de polderbestjoeren - mei dizze sifers slim
te realisearjen wiene. Mar yn it ramt fan de ruilferkavelingen, kaam der jild beskikber
foar it opknappen fan molens. In betingst dërby wie wol dat it partikulier eigendom fan
de mole oerdroegen wurde moast.
Om't de provinsje dy sels net yn eigendom hawwe woe, wie dit foar DeputeaÍïe Steaten
de reden om op 28 desimber 1970 de Stichting De Fryske Mole yn it libben te roppen.

It doel fan de stichting wie om net allinnich it yn stàn hàlden fan de molens te stypjen,
mar ek om de molens yn eigendom tenimmen dy't oars miskien ferlern gean soene.

. Bestuurslid Van Reeuwijk, die ook deel uitmaakte van de redaktie, toont trots het
standaardwerk over de Friese molens anno 1995.

. Ook de tweede voorzitter
van "De Hollandsche
Molen", de heer l. Van Es,

was bij de officiële uitrei-
king van het niew,ve molen-
boek aanwezig. Hij prees
het baanbrekende werk van

onze stichting en sprak
voorts van een " lichtend
voorbeeld". De goede ver-
st andhouding met stichting
"De Fryske Mole" werd
tevens geaccentueerd. De
heer Van Es memoreerde
de heer De Koning die al
bijzonder lang in Friesland
actief is geweest, rylfs lan-
ge r dan stichting " De
Fryske Mole".

De examenproblematiek omschreef hij als een probleempje tussen aanhalingstekens dat

Friesland zelf mct gemakkan oplossen. "De Hollandschc Molen" zal dan ook rustig afwach-

ten. hrgelijk liet ook hij zich uit over de financiën van de diverse overheden: "We zullen op

zoek moeten naar een breder draagvlak voor het behoud van de molens. Met gebalde vuisten

kun je iemand geen hand geven. Alle betrokkenen zullen echter de handen ineen moeten

slaan", aldus Van Es die tot slot dc hoop uitsprak dat we er met elkaar in zullen slagen "want

anders ziet hct er somber uit voor de molens in ons land".
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De tarieding foar in nije opset fan de provinsjale monumintesoarch, wie de reden dat yn
1978 de Molekommisje oldoekt waard.

Yn de hast 25 jier fan har bestean is jimme stichting Étgroeid ta de grutste molestichting
fan Nederlàn mei in bestàn fan 44 molens.
Op l jannewaris 1996silledat45wèze.Opmear asSOVo fanallemolenswur§efrijwil-
lige muolners en jierliks wurdt foar hast , 200.000,- bestege oan 0nderhàld. Dëmjonken
fine der geregeldwei needsaaklike restauraasjes plak. Yn dy 25 jier hawwe jimme de
nedige feroarings meimakke, want tiden feroarje, ek yn de monumintensoarch mei dat
dÉdlik wèze.

Mar wol is der sprake fan in folslein oare situaasje as 50 jier lyn en dat is opmerklik:
Yn 1946 neamde deputearre Algra by de ynstallaasje fan de niisneamde Molekommisje
al de finansjele konsekwinsjes fan it meiwur§en oan maatregels foar it yn stàn hàlden
fan monuminten. Hy sei dat it bedrach fan / 20.fi)0,- dat de provinsje Fryslàn jierliks
oan restauraasjekosten bydroech net genöch wèze soe om oan alle oanfragen foldwaan !e

kinnen. Foaral as der dan ek noch in nlje groep fan monuminten as molens by kaam.
Fyftich jier letter binne de molens de lenichste soarte fan ryksmonuminten dy't noch
foar in 0nderhàldssubsydzje yn 'e beneaming komme. [t is dan ek in faai teken dat it yn
eigendom oernimmen troch jimme stichting, noch hieltiten de bèste garàntsje is om in
mole te behàlden. De monumintensoarch kin dus - finansjeel sjoen - blykber net funksjo-
nearje s0nder in stichting as dy fan jimme.
Sjoen nei de kant fan it behàlden fan monuminten, docht bliken dat jimme wurk dèryn
noch altiten fan it grutste belang is.
In wichtige rol dèryn hawwe ek al dy frijwillige m0nders. Troch harren leafde foar de
mole leverje hja in grutte bydrage oan it yn stàn hàlden fan de mole.
No yn it ramt fan jimme 25-jierrich jubileum sjocht it tredde moleboek it ljocht. It boek
dat ik niiskrekt fan jimme oerlange kigen haw - wèrfoar't ik jimme noch ris tige tan§e
wol - is de tredde yn 'e rige.

Yn it eardere moleboek ít 1980, skreau de doetiidske Kommissaris fan de Keninginne
de hear Rijpstoa yn it foaropwurd dat hy achtjier earder ek it foaropwurd jaan mocht oan
it doe Ítkommende "Molens in Friesland".
Nei "Molens in Friesland" yn 1972, it "Fries Molenboek" yn 1980, dan no yn 1995 it
boek "Friese Molens".
As oer fyftjin jier yn 2010 by it 40-jierrich jubileum fan jimme stichting wer in boek
Ítkomt sil it dreech wurde in nije titel yn dy rige te Íinen.

Doe't it eardere "Friese Molenboek" yn 1980 ferskynde wie Jaap Mulder de deputearre
foar Monumintensoarch. No is dat Bertus Mulder. Wat de efternamme oangie! bliuwt it
yn de m0ndersfamylje. It moast wol sa wèze dat de Fryske deputearren dy't monuminte-
soarch yn harren portefeuille hawwe in swak hawwe foar molens.

Ek yn it dwaan en litten fan de provinsje blykt har foarkar foar molens.
By de besunigings dy't de provinsje net te foaren komme koe, moast hja in dÉdlike kar
meitsje hoe't hja it budzjet foar it 0nderhàld fan monuminten besteegje woe. It provin-
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. De samenstellers van het boek met v.l.n.r. de heren Cramer (algehele coördinatie),
Hofstra (schrijver), Sierkstra (coördinatie van de veldmedewerkers), Bunskoeke
(schrijver) en Wijnja (schrijver). (foto: P. Timmermans).

Molenexpositie in Veenwouden
In 1996 is het vijftig jaar geleden dat er een molenexpositie is geweest in het Fries

Museum te Leeuwarden. Dit heeft de aanzet gegeven tot molenbehoud in de provin-
cie Friesland. E,erst door de provincie zelf ,later door een aparte stichting: "De
Fryske Mole". Nu 50 jaar later wordtopnieuw een expositie gehouden onder het

motto: "50 jaar molenbehoud". Onderdelen van de tentoonstelling zullen zijn: pol-
dermolens, industriemolens, bedreigingen, preventie, restauratie en instellingen.
Men kan genieten van modellen, molengereedschap, -onderdelen, tekeningen, plat-
tegronden en foto's. Er wordt gewerkt aan een dia-serie van ongeveer 10 minuten.
Als er nog leden van het Gild zijn die materiaal voor de tentoonstelling hebben, dan

worden zlj verzocht kontakt op te nemen met Sjerp de Jong, Veenwouden, tel.
0511-474258. De tentoonstelling wordt gehouden in de Schierstins te Veenwouden,

van26juni tot27 augustus 1996.
Tevens is het mogelijk vanuit de Schierstins een fietsroute af te leggen. Op deze 3O

km. tocht komt men negen molens tegen.
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sjaal bestjoer hat by it fëststellen fan de Provinsjale Bydrageregeling Monumintef0ns
1995 op 8 febrewaris fan ditjier, besletten om it ryksfolgiend belied foar 0nderhàld öf te
skaffen, Ítseln dat foar molens.

Ommers, fan de monuminten dy't as kwetsber besjoen wurde kinne, binne de molens
wol de monuminten dy't in protte omtinken freegje. It yn stàn hàlden en it yn gebr0k
hàlden fan de molens ferget regelmjittich en kostber 0nderhàld. Dèrneist is it sa dat in
draaiende mole gauwer lytsere brekmen oan it ljocht bringt dy't kostbere restauraasjes te

foaren komme kin. Dèrby is in draaiende mole noch altiten in moaier byld yn it lànskip
dan in net draaiende mole.

Mei oare wurden,der kin hast noait jild generearre wurde Ét de (nije) funksje fan it
monumint.

Sjoen nei it beskikbere budzjet foar 0nderhàld, wie it neffens provinsjale steaten better

om de meast kwetsbere monuminten goed te 0nderhàlden as alle monuminten heal.

Foar wie ek yn de sechstiger en sàntiger jierren de werbestimmingskwestje al oan de

oarder. Mar oan "merk-eftige bestimmingen" sa as men dy doe neamde, woe men net

oan. l,okkich maÍ, want sawol doe as no stiet it behàld fan de monumintale mole mei syn

oarspronklike funksje foarop; op in wize dat dy yn alle opsichten goed ta syn rjocht
kom! sawol yn it lànskip as funksjoneel.

Jimme stichting spilet dërby yn Fryslàn in wichtige rol.
Jimme stichting kin dan ek net mist wurde by it yn stàn hàlden fan it kulturele erfguod
yn Ís provinsje. Om der foar te soargjen dat de mole yn it iepen Fryske lànskip as ver-
kenningspunt en ferhoud beaken behàlden bliuwt.

Dèrby bliuwt it bys0nder dat in àlde spinnekopmole sokke gefoelens opropt wylst de nij -

moadrige wynturbines alinne mar wjerstàn ly§e op te oproppen. Hiel miskien wurdt oer

fyftich jier in molekommisje ynsteld dy't har ynset foar it behàld fan de wynturbines Ét

de njo g gentiger jierren.

Wat ek, it is hjoed in feestlike dei foar de Fryske monumintesoarch yn it algemien en

foar de Fryske molens yn it bys0nder. Ik wol jimme fan herten lokwinskje mei jimme
25-jierrich jubileum.

In jubileum mei de presintaasje fan in werklik prachtich boek: "Friese Molens".

In boek dat de muoite wurdich is om te besjen en te lèzen.

Tige tank dèr foar.

Tank foar jimme oandacht.

. In eenvan de pauTes, de vergadering moest enkele kerenworden geschorst, wordt er
in een bomvolle l-antearne volop gediscussieerd over de te volgen werkw|zes.

. Het overgrote deel von de aanwezigen laat met handopsteken weten vertrouwen te
hebbenindehandelwijzevanhetbestuurwaarbij sij toesternmingkrijgt de bespre-
kingen met het landelijke Gilde voort te Zetten op voorwaarde dat de gemaakte
opmerkingen in die besprekingen zullen worden meegenomen.

. Er waren weer certificaten
voor enkele gelukki gen.

V.l.n.r. zijn dat dc hcren J.
Koehoorn, S. Reelccrs en L.
Poepjes die het molennars-
c e rÍific aat kre e g, te rw tjl
geheel links S. Smit met
gepc$te trots het geZel-cer-
tificaat toont.

Foto- i*pre s sie naj aarsve rgadering
Gild Fryske Mounders



18 19

meer dan een uur voorbij, zodat wij enigszins gehaast weeÍ op pad gingen, op weg naaÍ
de Tjasker in het natuurgebied "Het Houtwiel".
Aldaar werden wij reeds opgewacht door SBB-opzichter Jacob Bijlsma, die ons het een
en ander over dit gebied vertelde. Na een wandeling door dit mooie gebied over sompige
paden arriveerden wij bij de tjasker, die er wat vermoeid en armoedig bijstond en niet in
werking was. Gelukkig had Bijlsma ons reeds verteld dat de Tjasker volgend jaar wordt
verplaatst naar een plek aan de grote vaart nabij het wandeUfietspad en een opknapbeurt
krijgt. Hij zal daar ook in werking kunnen zijn en op die plaats zal hij het vast veel beter
naar zijn zin hebben.
Vervolgens op naar de "Klaarkampster". Tot nu toe hadden wij nog geen collega's
getroffen, maar heel toevallig kwamen daar drie auto's met molenaars bijna gelijktijdig
aan. Met z'n allen sompten wij door het wel zeer drassige weiland naar de molen toe. Na
een min of meer sportieve sprong over het aldaar aanwezige hekje vielen wij bijna letter-
lijk in de armen van onze gastheer Sjerp de Jong. De molen draaide als een lier met vier
volle, mede daar er inmiddels wat meer wind was. Uiteraard ontsponnen zich tussen het
molenvolk drukke gesprekken over deze molen en de molens in het algemeen en nafuur-
lijk over de "eigen" molen: Op mijn molen heb ik dat wat anders gedaan........ enz", je
kent dat enthousiasme. Over molens raak je immers nooit uitgel.......
Nou, de "Klaarkampster" mocht gezien worden. Helaas vertoonden de zeilen wat scheu-
ren; 't zal dat verrekte geldgebrek wel weer zijn, is 't niet zo, Sjerp? Wat zal deze molen,
die zijn draaiuren normaliter in eenzaamheid doorbrengt met slechts zijn molenaar als
enige aanwezige, enoÍn zijn geschrokken van deze massale belangstelling (zie foto).

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Frygke Mounders

Verslag Frie se Molenmiddag
zaterdag 30 september 1995

Na de ochtendworsteling van het opstaan op deze zaterdae wierpen wij een blik door het
raam en constateerden dat het geen weer was. Géén wind en een donkere hemelzuraar
van de regen. Géén goed begin van de molendag dus. V/at moet dat worden, dachten wij,
toen wij, mUn gast Jan Beers uit Schellinkwoude bij Hoorn (molenaar van de Groote
Molen aldaar) en ik bij Gerard en Betty in hun slee stapten. Desondanks gingen wij wel-
gemoed op weg, in de hoop onderweg van molen tot molen vele collega-vrijwilligers
tegen te komen. Ons eerste bezoek was aan "de Olifant" bij Birdaard. Gastheer Jaap

Terpstra wachtte ons reeds op met een ietwat sombere blik in zijn ogen terwijl hij naar
het zwerk staarde. "Ik ha noch
mar gjin silen foarlein" , zei
hij, "der is hielendal gjin wyn
en ik ha gjin sin om my om'e
nocht yn 't swit to wurkjeÍI".
Optimist Gerard liet zich daar-

na meteen ontvallen dat er vast

nog wel wat wind zou komen
en dat wij vieren graag met
kruien en zeil voorleggen wil-
den helpen. Alzo geschiedde.
En ziet, er kwam aldra een
'poepke wyn' en de Olifant
zette zich, zijn aard getrouw,
moeizaam in beweging. Jaap

bliid en wy ek. Uiteraard de
molen van binnen en buiten
bekeken en uitvoerige
gesprekken met Jaap gehou-
den over de bijzonderheden
van deze mooie molen. Tot
onze schrik was er toen al

. Molen " de Olifant" fier in dc zeilen.
(foto: B. Gremmé).

. On9ewone belangstelling voor de "Klaarkampstermolen"
(foto: B. Grernmé).
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Na dit bezoek richtten wij onze schreden, of beter gezegd orze wielen, naar Birdaard. In
"deZwaluw" werden wij gastvrij ontvangen mei korje en koeke door enkele bestuursle-

den van de Stichting, voor wie dit tevens de laatste dag van hun molenseizoen was.
Speciaal voor ons gekomen: Fantastisch! Heel jammer dat de zagerij door gebrek aan

wind niet kon werken, want dat bedrijf moet je eigenlijk in werking zien. Dan hetkoren-
molengedeelte maar even bekeken, waaÍ Jan Tollenaar weer heel druk beng was.

Nog even napraten en toen was deze Friese Molenmiddag weer ten einde. Gastheren-
molenaars en Stichtingsbestuur van "deZwaluw", tige tank voor jullie medewerking en

ontvangst. Teyens bedankt voor ontvangen positieve reacties, waaruit bleek dat ongeveer

25 molenaars present zijn geweest. Minder dan vorig jaar en dus te weinig eigenlijk,
maar dat zal wel aan het weer gelegen hebben.

Daarnaast hebben wij ons gerealiseerd dat wij er wellicht te weinig bekendheid aan heb-

ben kunnen geven.

Ook al omdat er tussen de verschijningsdatum van [Jtskoat en Gildebrief èn de 30e sep-

tember een te groot gat gaapte. V/ellicht zou het een oplossin E zijn om aan het begin van

het jaar een losse "jaar-aktiviteitenagenda" bij deze periodieken te voegen en tevens
exemplaren van deze agenda toe te zenden aan andere afdelingen (btjv. Groningen,
Drente, Overijssel, etc.).

Tevens stellen wij voor om deze molenmiddag elk jaar te gaan houden op de laatste
zaterdag in september.
Dus noteer het maar vast in jullie agenda's.

En mochten er van jullie zijde opmerkingen of suggesties zljn, dan gaarne even melden!
Tot volgend jaart

Betty, Dirk

Naschrifi van de redaktie.

Elk nummer van De Utskoat bevat voorin een agenda met activiteitenoverzicht. Een
ieder die hiervoor mededelingen heeft kan dit vroegtijdig bij de redaktie melden zodat
het vermeld kan worden. De molendag is nu reeds opgenomen!

Yan categorie G naar M:
G 202 M dhr. L. Poepjes
G 223 M dfir. S. Reekers
G 225 M dhr. J. Koehoorn

Bedankt:

Kleine wijzigingen op de laatst gepubliseerde
ledenlijst:

GO15M
GO49M

BG 1T5

G23IL
G277L

BG 349

D 442
D 459

dhr. M. Wust, voorletters zijn J. P.

dhr. S. Jager, voorletters zljn S. A.,
postcode 8916 CV
mevr. I. de Boer, postcode 8644 VR
dhr. D. Oosterhof, van Brederodestraat
dhr. J. Russchen, de Blieke 59
dhr. Brandsma, voorletters H. M.
dhr. B. T. Sikkens, postcode 9853 PE
dhr. H. Elzenaar,

de Hornlanden, 8375 GJ

BG 058
G068M
G116M

BG 195

BG 236

G238M
BG 328

BG 355
D 424
D 425

dhr. L. van Milgen
dhr. A. Oldenburger
dhr. T. de Vries
dtr. J. Lap
dhr. H. G. Meijer
dhr. L. Sprong

dhr. A. Mulder
dhr. D. Zwrerstra
dhr. W. Nijlunsing
dhr. B. D. Tijmstra

Ledenmu tatte s Gild Fry ske
Mounders

Verhuizingen:
BG 024 M dhr. C. Nootenboom, Dennenburg 19, 8702 AW, Bolsward
BG 026 dhr. G. v/d Velde, Zuiderzeepark 49,1024 ME, Amsterdam

G 099 M dhr. S. P. Jellema, Sneekerpad 18, 8651 NE, IJlst
G 125 M dhr. J. P. Bouma, Fokkestaach 18, 85028G, Joure
G 174 M dhr. J. M. de Vries, Lytsdyk26,8525 GC, Langweer
G 245 M dhr. K. de Groot, Tipelsteech'I,9073 HV, Marmm

BG 251 dhr. Van Houten, Brasem 9, 383t ZG, Leusden
BG 252 mevr. Van Houten, Brasem 9,3831 ZG, Leusden

G 27 4 L mevr. N. A. Postma, Camminghastraat 84, 8921 PK, Leeuwarden
G 275 L mevr. A. ter Veld, Camminghastraat 84, 5921 PK, Leeuwarden

Nieuwe leden
D 462 mevr. F. Nicolai, Elzenlaan 57,9103 RD, Dokkum

BG 369 dhr. J. van der Horn, De V/oudhorne 56,9101 NN, Dokkum
G 052 L dhr. N. van Roon, Kalmoes 53, 8935 PB, Leeuwarden
G 056 L dhr. T. P. Hoekstra, Galamagracht 82, 8651 EE, IJlst

Van categorie L naar BG:
was G 281L, wordtBG 300 dhr. D. Roep
was G 21 1 L, wordt BG 301 dhr. S. Brattinga
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"Wynserrnolen" feestelijk in
gebruik genomen

. Sierlijk spiegelt de "Wynsermolen" zich in het water. In het geboomte
rechts naast de molen gaat het voormalige molenaarshuis schuil. Het
gevlucht is voorzien van fokwieken die witgeschilderd zijn. Vroeger
waren ze overigens groen van kleur met een witte bies.
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"Myn ild arbeider dy sel tsJln my: "Nim dy mole mar oan. Ik stl it jim wol leare.r,
Bein Vlsser syn heit hle minder west yn ReadtsJerk dat dy wle der by grut wurden.
Hy woe my en Wietse Peenstra lt mtnderjen wol leare. Om 'e dei pasten wy doe op
'e mole. Dat siet sa: \illebe §lerksma, 0s l6ste minder koe it wurk net mear dwaan
en krige dien. It foel net ta en fyn ln nijenlen." Aan het woord is Jan Bergmans. Als
boer en waterschapsbestuurder stond hiJ ln l96il samen met ziJn buurman Wietse
Peenstra voor de keus: een nleuwe molenaar aannemen en lngaan op durc eisen of
zelf achter de staaÉ. Het waren geen gemakkelijke tijden om aan goed personeel te
komen en daarom werd ultelndeltjk besloten de zaak zelfdraalende te houden. Julst
daarom was het zo aardlg dat ook hij aanwezig kon zfln btj de offietiile lngebruikna-
me van de "Wynsermolent'op donderdag 12 oktoberJongstleden. Een verslag.

Ingebruikname
Het was op die donderdagmiddag in okÍober rustig herfstweer. Wind was er nauwelijks,
terwijl een Iichte nevel de molen in een sfeervol decor zette. Hevige regenval had eerder
in de maand voor nogal wat overlast gezorgd. De dreksporen waren daarvan een stille
getuige, maar de meeste genodigden hadden aan de oproep "eventueel laarzen mee-
nemen" gehoor gegeven. Om drie uur lichtte de heer G. Visser, oud-voorzitter van het
waterschap "De Wàlden", met behulp van René Stout, de vrijwillige molenaar, de vang,
wa:una het gevlucht met wat geduw zowaar nog wat rondjes draaide. De schroef stond
niet in z'n werk zodat de werking van het rondmaalcircuit niet bekeken kon worden. Wel
begaf menigeen zich in de fraai gerestaureerde achtkanter om het werk van molenmaker

' De vang wordt gelicht door de heer Visser (links) daorbij geossisteerd door vrijwittig
molenaar René Stout.
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.Iellema [e keuren. Binnen
was al les keurig opgeruimd
en schoon. Àan de verhalen
te horen is dat wel anders

geweest! Het moet een

vieze klus geweest zljn
alvorens de molenmaker
echt aan de slag kon. Met
z'n witgeverfde fokken en

bruine zeilen, is het frazi
gerietdekte achtkant echter

weer een pronkstuk in de

velden tussen Wyns en

Bartlehiem.

Toespraak van de voorzit-
ter
In het dorpshuis "De
Weeme" in Lekkum Yerza-

melden de genodigden zich
na afloop voor een infor-
meel en gezellig samenzijn.
De heer Boschma, voorzit-
ter van stichting "De Fryske
Mole" sprak daarbij de vol-
gende woorden:
"Op 2 september 1991 komt
De Fryske Mole voor het

eerst daadwerkelijk in con-

tact met de Wynsermolen

als het bestuur van het waterschap De V/àlden in een brief aan de stichting schrijft Het
waterschup heeft nog twee molens in eigendom en beheer, te weten de Oudkerkermolen

en de Wynsermolen. Reeds eerder hebben bestuur en volmachten van het waterschap te

kennen gegeven één molen in eigendom en beheer te willen behouden en daar zr-lf de

verantwoordelijkheid voor de nemen." Kortom de vraag wordt gesteld of De Fryske Mole
na volledige restauratie bereid is de V/ynsermolen over te willen nemen. De Fryske Mole
was met deze vraag echter niet bhj, datkan ik u hier nu wel vertellen, wantdaarvoor had

de stichting met ditzelfde waterschap onderhandeld over de overdracht en restauratie van

de Bullemolen onder Lekkum. Daarbij was toen afgesproken dat de stichting niet weer

een molen van het waterschap zou overnemen. Maar goed, de brief moest toch beant-

woord worden.
Na een tweetal vergaderingen, waaryan één met oliebollen want het was vlak voor de

kerstdagen (zo gaan we met elkaar om hier in Friesland) waarin voorzitter Visser van het

waterschap toezegt zich te zullen inspannen voor de restauratie van de molen, gaat De
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Fryske Mole de molen inspecteren en laat zlj een offerte maken door Bouwbedrijf
Jellema uit Birdaard.
Op 25 oktober 1991 rolt er een begroting door de bus van f 247.136,-.
De Fryske Mole is zelf niet bij machte om een dergelijk bedrag op te brengen en zo gaan
de voorzitter en secretaris op pad om de financiering proberen rond te kijgen. Dit blijkt
ondanks de financiële malaise in "restauratieland" wonderbaarlijk goed te lukken.
Op 20 september 1993 besluit het college van volmachten van het waterschap een krediet
beschikbaar te stellen van f 1fi).0fi),- plus ten behoeve van voorzieningen voor een
rondmaalcircuit van deze molen een bijdrage van J 15.fiX),-. Voorwaar een vorstelijke
bruidsschat. Dat mag en moet gezegd worden!
Na een bespreking met wethouder Maurik op 2 april 1992 in het gemeentehuis te
Bergum besluit de raad van Tytsjerksteradiel om een bijdrage ineens beschikbaar te stel-
len van f 75.000,-. Waar vind je dat nog? Hulde aan dit gemeentebestuur!
In december 1992 komt De Hollandsche Molen met het bericht dat uit de middelen van
het Prins Bernhardfonds te Amsterdam ecn bijdrage is toegekend van f 16.000,-.
En als dan op 10 mei 1993 de provincie Friesland het advies van de Provinciale
Adviescommissie Monumentenzorg opvolgt en besluit op grond van de Bijdrage-rege-
ling Monumentenfonds 1993 een bijdrage toe te kennen van maximaal f 30.000,- is het
'testauratie-gaf' al gedicht tot een bedrag van f 22l.OCf,-. De rest kan uit het jaarlijk-
se onderhoudsbudget worden gefinancierd.
Op 17 november 1993 heeft de stichting aan aannemer Jellema opdracht tot het uitvoeren
van de restauratie. Een maand hiema op 17 december 1993 passeert de akte van over-
dracht bij Notaris Rademaker te lreuwarden en is De Fryske Mole in het bezit van haar
44e molen.
Op 3 december 1993 begint officieel de restauratie wat er op neerkomt dat pas in het
voorjaar echt goed kan worden begonnen omdat de molen een flink eind van de openbare
weg is gelegen.

Op 4 juli 1995 is de restauratie voltooid en wordt de molen opgeleverd. Daarmee heeft
Friesland weer een fraai gerestaureerde molen erbij gekregen.
Als ik U dan nog kan vertellen dat ook de restauratie binnen de raming is gebleven dan is
hier op deze plaats een woord van dank verschuldigd aan alle instanties die hebben mee-
gewerkt om dit mogelijk te maken. Wij als Fryske Mole hebben op ons genomen goed op
deze molen te zullen passen en ik twijfel er niet aan of dat is bij vrijwillig molenaar René
Stout in goed handen. Ook hem wens ik geluk!

Andere sprekers
Na de heer Boschma wensten ook andere aanwezigen hun gelukwensen aan te bieden dat
ging soms onder het opdiepen van oude herinneringen. Allereerst was dat de heer
Vierhout van "De Hollandsche Molen". Hij sprak zijn welgemeende bewondering uit
voor wat "De Fryske Mole" in haar 25-jarig bestaan heeft weten te realiseren. "Ik had
mijn pet moeten meenemen om die nu af te doen", sprak hij. "De Hollandsche Molen',
heeft nog bemiddeld om het restbedrag van de begroting, 15.000 gulden, boven tafel te
krijgen. De heer vierhout liet voorts weten dat we alle molens die er nu nog zijn in stand
moeten houden. Eens waren er zo'n 9000 en het restant moet landschappelijk als een zeer

. Bij de kruilier poseren v.l.n.r. J. Bergmans, die als
laatste de molen voor de restauratie bediende, oud-
waterschapsvoorzitter G. Vísser en vrijwillig molen(ur
R. Stout.
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"Der kaam in brief fan Monumintensoarch dy't driigde rnei werombeteljen fan sub-
sydzjes. Doe fregen wy És al ris öf hoe't it mei it neigeslacht komme soe. It gie om dea!
Op't lèst wie it Foar de mole ha wy it oer." Visser prees het oude handwerk van de

molenmaker en herinnerde zich maar al te goed hoe de oude molenaar vroeger vaak voor
de motor maalde, maar overschakelde als het waterschapsbestuur halverwege het land
was om de molen te bezoeken.
Als aandenken kreeg Visser een fraai ingelijste foto van de "'Wynsermolen".

. De heer Visser toont de ingeltjste foto von de molen die hij als aandenken mocht ont-
vangen.

Jan Bergmans verhaalt
Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog een poos gezellig nagekaart. V/ij
schoven even bij de molenaar aan die als laatste de molen op de wind had laten werken.
Toen de molen in 1967 zonder molenaar kwam te zitten, was er een probleem. Wiebe
Sierksma, later bekend als moleninstructeur op de korenmolen van Sumar, moest wegens
gezondheidsredenen afscheid nemen van de molen. Er kwamen wel lieftrebbers op de
advertentie af, maar die stelden zoveel eisen dat daaraan onmogelijk tegemoet kon wor-
den gekomen. Waterschapsvoorzitter Jan Bergmans: Myn àld-feint Bein Visser hie lyk-
wols tsjin my sein: Nimme jimme de mole mar oan. Ik sil it jim wol leare." Syn heit hie
m0nder west op de mole van Readstjerk. Tegearre mei boer'Wietse Peenstra, dy't ek
bestjoerslid wie, ha wy doe de mole oan it draaien holden. It is ek geweldich hoe sterk de
mole wie, geweldich. Hjerstmis no liket ek folle moaier as eartiids. Doe hiest fan dy slim-
me tongen- en heilbuien. Wy hiene És wurk yn't b0thós en dan moatst der hinne. [Js
pleats stie oan 'e dyk fan Wyns nei Bartlehiem. Dan s0ze der mole ast' der ien kear wiest!
Men seach giin roede mear! Mar as de bui oerraasd wie, draaide de mole wer moai. Om
'e dei pasten wy op 'e mole. Ik fOn de wyn in machtich spul yn 'e natoer. Dat libbe. Der is
ek giin grutter avonturier as de wyn! Mar ik ha ek wol yn 'e mole stien te gtlen fan 'e
kjeld. Dat kaam dan fan it opdraaien fan 'e seilen rnei wiet waar. Dy mOnders fan eartiids
wiene net sa min hear!" fn I978n9 kwam de dieselmotor uit de molen van Readtsjerk.
Toen het gemaal "De Murk" omskeeks 1985 klaar kwam, is het laatste water door de 0ts-
koat van de "'Wynsermolen" gestroomd. Nu kan dat echter weer. Ten behoeve van de
bemaling is een rondmaalcircuit gerealiseerd.
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aantrekkelijk object worden beschouwd, waard om voor te skijden. Hij overhandigde
molenaar Stout een weerstation.
Molenmaker Jellema sprak zijn dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij prees

de goede samenwerking met de stichting en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (de

heer G. Van Reeuwijk). Hrj herinnerde zich nog een gesprek met de oude molenmaker
die destijds de molen had verdekkerd. Een logboek werd als cadeau overhandigd.

. Molenoar Jellematoont de ingelijstefoto van de molen die hij als aandenkenmocht
ontvangen.

"It gie om dea!"
De oud-voorzitter van het waterschap, de heer Visser, kwam ook aan het woord. De heer

Boschma noemde hem de gangmaker van het restauratieproces. Het lichten van de vang

was dan ook een afspiegeling van wat hij eerder deed. HU was ook de eerste die meldde:
"It liket goed". "Kortom, met alle armoede kunnen we nog verschrikkelijk lachen.

[Jitgerekend voor kerst verhoogden oliebollen de stemming op onze bespreking. Het
typeert ook de wijzewaarop we met elkaar omgaan", aldus de voorzitter. Het lichten van

de vang noemde Boschma de beloning voor het zware werk dat de voorzitter had verricht.
Dat het niet zo eenvoudig ging als het wel l{kt maakte hij duidelijk met een belangrijke
episode uit de molengeschiedenis: Gerben D. Wijnja
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Ode aanMolenherstel
Ter gelegenheid Der Opening rrFeanster Moune"-Surhuizum

1 Als men in de 8U' jaren
De "F.M." restanten aanschouwde,
ging dit steeds meer zorgen baren....
M o le nhc r st el le e k onmo I el ij k v o o r Ko rfi,v o ude .

2 Toch wcts er eerherstel voor het wrak der molen.
Een Stichting werd gevorrnd, snel een goed plan.
Dit initiuief ging met opgang, onverlwlen.
Geld kwam binnen, d.oor scher*ing en sponsors l*varn't ervan

3 De molenband werd hecht en sterk
Molenmakers, rietdekkcrs, en hclpers : herstelden, herbouwden
Of vervingen delen, waar nodig, h,valiteit en vakwerk.
Stap voor stap: 'twas eenwonder als men't aanschouwdc.

4 Door de vele akties in jaren werd het wel een'/, miljoen.
Hard nodig, wilde men tot een maalvaardig herstel komen,
Jong en oud steundc met gtíten, motto: Niet prat-en, doen!
Heiging lul*en, iets wcutrvan men slechts kon dromen!

5 Een as werd gevonden, ruim IN iaar oud.
Zelfs nieuwe roedcn, met het systeem zeftwichting
Originaliteit, (monumentdevies), daar werd op gebouwd,
mo[enmakers, ,,baanpoolers" en scholen, werkten aan de inrichting.

6 Twee steenkoppels werden na veel zoekcn gevondcn.
Van ,,Graan tot Meel", blffi het grote doel.
Geplaatst werd de kap, as met hoofdwiel, 9en grote, ronde
bonkelaar, koningspil, knmwielen, een heleboel.

7 Al schaven"d en zagend hct harde, geëikte hout
De nieuwe balken en zolders met trappen en dcuren-
Werd hier een prachtige l<orenmolen herbouwd.
Daarmee wordt voldaan actn de hoogste keuzen.

8 Dan is de dog van heropening gel<omen.
Vooraf werd proefgedraaid en getest, tot tevredcnhcid.
Zo'n 48 jaar na de fatale dag, wie ha"d dit durven dromen?
Een vastbera"dcn inzet van velen herÍt hiertoe geleid!

9 Veel werk is veruet, daarmee de molen compleet.
Hulde en dank voor hen, die zich hebben ingeryt, hoog tot lang.
Een industrieel monument, alleen: dc motorkracht nog niet gereed.....
De geldcn hiervoor: wordt de volgende, strevende vraag.

10 Maar eerst kan de molen gcutn draaien.
Als op 30 september 1995 de feesteliike opening daar is,
kunnen de wieken de windcn weer maaien!
De vlag in top, feest! Voor elk in Achtkarspelen: Een verriizenis!

A. M. van Drp,Noordw\k, l0 september 1995.
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. De molen op Koartwàld te Surhuisterveen
kingskracht zeker niet zal missen. Eervol is

ting in ere werd hersteld.

is weer een pronkstuk dat Z'n Aantrek-
vooral de restauratie waarbij zelfzwich-
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Molen Surhuisterveen in
oude glorie hetrezen

We hebben er in voorgaande nummers regelmatig bij stilgestaan In Surhuisteryeen
was men bezig met het verwezcnlijken yan cen molenwondcr. Dc crilici van Coen zijn
daarmee ovcrduidelijk in het ongelijk gesteld. Een actietmobrtestuur zette allcs op
allcs waafiij de stcun van dorp en bcdrijfslcven onmisfure ingreliënlcn vonmden toor
het welslagen van de aktie. Zorder de financiële injecties van het Europees Socfual
Fonds, dat de a.rbeidskostcn atdcfue, was het echter nooit gelukt. Een tcrugblik op de

feestelijkheden

We schrijven zaterdagmorgen 30 september. Friesland ligt onder de sluier van een licht
regengebied. Wind om molens te laten malen is er nauwelijks. Toch moet er op deze dag

een nieuwe molen officieel aan de nukken van Aeolus worden toevertrouwd. Het zelf-
zwichtende gevlucht van de korenmolen te Surhuisterveen staat te popelen om zich al
wentelend boven de dorpsbebouwing te verheffen. Wanneer tegen twaalven de locobur-
gemeester, mevrouw H. Postma, zich met enkele bestuursleden waaronder molenaar
Sietzema naar de stelling begeeft om de vang te lichten, lijkt het alsof het wiekenkruis de
wetten der natuur loochenstraft: ondanks de windstilte zetten de wieken zich in bewe-
ging wat applaus oplevert vanuit de groep bezoekers die beneden het schouwspel gade-
slaat.

Pas in de middag zou het weer zich een meer vriendelijk karakter aanmeten. Een grote
stroom bezoekers uit het dorp kwam nieuwsgierig een kijkje nemen en kon zelfs zien
hoe de molenaar het eerste zakje graan door de stenen liet verwerken tot molenmeel.
Buiten was een ouderwetse dorsmachine opgesteld die graan van Koartwàld verwerkte
dat t.z.t. in de molen tot molenmeel voor molenbrood verwerkt gaat worden.

Restauratiegeschiedenls
Maar terug naar het restauÍatieverhaal dat in de bij de molen aangebouwde feesttent
werd afgestoken door de voorzitter, notaris Palstra. In 1986 trok de vereniging van
Plaatselijk belang Surhuisterveen zich het lot van de molen aan. Driejaar later, na diver-
se besprekingen, werd de mogelijkheid genoemd subsidie aan te vragen bij het Europees
Sociaal Fonds. In het kader van deze regeling kon men leerlingen en oud-leerlingen
werkervaring laten opdoen bij een bepaald p§ect dat onder leiding staat van een daartoe
aan te stellen leermeester. In juni 1990 kwam het bericht dat de subsidie per I september
van datjaar werd toegekend. Meteen daarna werd de stichting opgericht en werden twee
leermeesters aangesteld: Stavorinus namens Scholengemeenschap "De Wàlden" en
molenmaker Jellema voor de inbreng van molentechnische know-how. De materiaalkos-
ten werden herzien op 225.OOO gulden, terwijl de arbeidskosten voor het ESF waren.
Kortom men kon aan de slag. Een startkapitaal van slechts 500 gulden werd al gauw
opgekrikt tot boven de ton. AVEC-[nternational BV gaf bijvoorbeeld 25.000 gulden en

de gemeente Í 75.000,-. Ook de provincie Friesland haakte aan. Plaatselijke banken
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. De heer Boschma (rechts) overhandigt voorzitter Palma een codeau. Geheel links
molenaar Sietzema, telwijl molenrnaker Jellema op de achtergrond toekijkt.

(RABO en Spaar- en Voorschotbank) deden eveneens het nodige aan financiële molen-
promotie evenals de Nederlandse Aardoliemaatschappij.
Toen in 1992 het bericht kwam dat het ministerie van Onderwijs het project had stopge-

zet i.v.m. een reorganisatie waardoor het project ineens werd ondergebracht bij Sociale

Zaken, kreeg het bestuur de schrik toch wel behoorlijk in de benen. Het welslagen van

de actie steunde immers grotendeels op de gelden die vanuit het ESF zouden binnen-
vloeien. Het frappante is dat nog tijdens dezelfde bestuursyergadering een verlossend

telefoontje uit Den Haag kwam dat het toch door kon gaan. De voorzitter haalde opge-

lucht adem en met hem de andere bestuursleden. V/egen in Den Haag zijn voor gewone

burgers nu eenmaal ondoorgrondelijk.

Aanbouwsels
Naast de molen bevindt zich het aangebouwde motorhok met maalderij en hamermolen.

De oude ééncilinder Brons-dieselmotor uit 1928 (een tweetact diesel met kleppen!) wil
men weer opknappen en datzelfde geldt voor het maalderijgedeelte dat door deze motor
werd aangedreven. Dolgraag wil men deze bijgebouwen ook in oude luister herstellen.

De gemeente stelde hiervoor alvast / 8500,- beschikbaar. Er is ook een provinciale sub-

sidie aangewaagt en lijkt gunstig uit te pakken. Van particuliere zijde kwamen nog enke-

le duizenden guldens binnen. Het tekort zal nu voorgefinancierd worden. Tot het eind

van het jaar staat het ESF nog garant voor de loonkosten.

Felicitaties
Zoals gebruikelijk werden er tijdens de receptie lovende woorden gesproken. Onze eigen
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voorzitter, de heer Boschma, sprak namens "De Hollandsche Molen" en stichting ,,De

Fryske Mole" en kwam dan ook met twee kado's: een weerstation en een molenklok.
Boschma prees de inzet van "De Hollandsche Molen": "Ik weet hoe actief ze zijn.
Zonder de aansporing en aanmoediging van "De Hollandsche Molen" redden we het
niet."
Molenmaker Jellema schonk een gastenboek.
Op deze plaats spreken wij ook onze gelukwensen uit aan het adres van de Feanster
Molenstichting en de molenaar. Daaraan voegen we de complimenten toe voor de
molenbouwers. In surhuisterveen is inderdaad opnieuw een molenwonder geschied. Het
geeft aan dat er, ondanks donkere wolken boven het molenrestauratiegebeuren, toch nog
zonnestalen zijn die erin slagen de somberheid met wiendelijkheid te overmeesteren.
Laat dat ook een voorbeeld zijn voor al diegenen die met herstelplannen rondlopen. De
molens in ons Friese landschap zijn het waard!

Gerben D. Wijnja

. De molenbouwers die het
Ralten en Ane Nicolai.

in Surhuisterveen klaarden. V.l.n.r. Klaas Jellema, Fred

(Foto: automatische opnome van F. Ralten)
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Kort Fries Molennieuws
De nummers voor de nieuwtjes verwijzen tuur de invenÍarisatic van "Friese Molens"
Bijdragen voor deze rubrtek grang schrifielijk aan de redactic.

5. Te Metslawier knjgt molen "Ropta" volgend jaar een nieuw rietdek.

6. Koren- en pehnolen "De Eendracht" te Anjum krijgt in 1996 een nieuw kop-
pel maalstenen.

42. Moleneigenaar Sibe Palma heeft zijn korenmolen "De Korenaer" verder
opgeknapt.Hij is er in totaal alzo'n tien jaar mee bezig en heeft in totaal al
zeker 6 kubieke meter eikehout verwerkt. Oud hout was aangetast door hout-
worm, boktor, knaagkevers en zwam. Niet vervangen hout kreeg een vergif-
injectie m.b.v. een impregneermiddel. De nieuwste toevoegingen zijn een

specerijmalerij en een inrichting voor het malen van papier.

113. Tot eind oktober stond "Penningo's Molen" te Joure's avonds in de schijn-
werpers. Hiermee werd het driehonderd-jarig jubileum van de molen gevierd.
Volgens de Stichting Penninga's Molen is de molen in 1695 gebouwd in
V/estzaan. Dit is echter niet het geval. De molen werd drie jaar eerder al
gebouwd, maar de windbrief dateert van 1695.

De Jouster korenmolen is iedere zaterdagmorgen voor publiek geopend. Bij
voldoende wind kan de molen in bedrijf bezichtigd worden. Aangezien er ook
gemalen wordg kunnen bezoekers er meel kopen voor het bakken van flensjes
en pannekoeken of voor kruidkoeken. De molenaars spraken de hoop uit dat
elk Jouster gezin een kilo meel ging kopen. Met de inkomsten kunnen diverse
noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden.

116. Molens beginnen zowaar ook al een rol te spelen in het jaarlijkse kinderfeest
van Sinterklaas. Zo mochten de molenaars Jan Coppens en Jaap van Driel op
zaterdag 18 november de goedheiligman met zijn gevolg in de zaagmolen
" De Jager" ontvangen nadat de kindervriend per stoomboot was gearriveerd
en vervolgens een tocht door'Woudsend had gemaakt. Het werd een drukbe-
zochte receptie in de zaagmolenschuur. We zljn eigenlijk best wel benieuwd
of molens vaker bij het Sinterklaasfeest betrokken zijn geweest en zo ja op
welke manier.

125. De korenmolen "Windlust" in Noordwolde krijgt een opknapbeurt die
geraamd wordt op / 96.000,-. Eigenaar is stichting "De Oosthoek" die dit jaar

nog door "De Hollandsche Molen" werd onderscheiden voor haar voorEeffe-
lijke werk de molen betreffende. Van de kosten komt een bedrag van f 29.000,-
voorrekening van dezr- stichting. Hoewel het geld pas over negen jaur uit het
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restauratiefonds beschikbaar komt, wordt een en ander door de gemeente
voorgefinancierd. Langer wachten met het herstel zal t.z.t. vele malen duurder
worden zodat het besluit zeker verstandig genoemd moet worden.

l29ll30. De beide §askers bij Wyckel zijn terug van weggeweest. Voor de inventarisa-
tie van "Friese Molens" konden we alleen de paaltjasker in het natuurreser-
vaat "De Zandpoel" opnemen. Deze was net voor het verstrijken van de
kopijsluiting geplaatst. De boktjasker in "De Bonnen Brekken" was toen nog
niet herplaatst maar is inmiddels ook weer als nieuw herrezen. Waarmee maar
weer eens is aangetoond hoe tijdelijk een inventarisatie is. Tevens benadruk-
ken dergelijke mutaties de zin van een regelmatige bijwerking van het molen-
bestand in boekvorm.

140. Konden we bij de tjaskers hierboven spreken van een verrijking t.o.v. de inven-
tarisatie, bij de molenrompen en -stompen is het verlies van een exemplaar te
betreuren. Voor "Friese Molens" kon het restant van de korenmolen van
Engwierum nog gekiekt en beschreven worden, vlak daarna werd het restant
gesloopt om plaats te maken voor uitbreiding van het veevoederbedrijf van J.
Visser aan de Mounebuorren. Niks herinnert nu meer aan het fraaie beeld dat we
nog kunnen aantreffen in "Molens in Friesland in oude ansichten deel 2", dat
destijds werd samengesteld door de molenvrienden Dick Bunskoeke en Popke
Timmermans.

- De "Workumer Molenstichting" is bezig gelden in te zamelen voor herstel van de
Heidenskipster Amerikaanse windmotor. De stichting wil ook dat het rijk de windmo-
tor aan het Skar als beschermd monument aanwijst. De molen stamt uit het begin van
deze eeuw. In het landschap ten noordoosten van Koudum is deze windmotor een
markant herkennin gspunt.
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uit ons prentenkabinet
Op de onbekende molen uit nummer 79 hebben we een reaktie mogen ontvangen van de

heren Timmermans en Swierstra. Zij brengen het molentje thuis als de spinnekop aan de
Kalkvaart te Leeuwarden, kadastral bekend Leeuwarden Sectie E 123. De molen is
gebouwd rond 1840. In februari 1.943 was de molen eigendom van R. Sijbrandij. De
vaste molenmaker was toen S.A. Batstra wonende op no. 47 te Lekkum. De molen was

gebouwd van hout en had een vlucht van 9 meter en was 5 meter hoog. Hij bemaalde een

oppervlak van 20 ha. Nadat er een electisch gemaaltje in de molen was gebouwd, werd hij
n 1,937 onttakeld. Kort na de aanleg van de wrjk Bilgaard werd ook het onderstuk gesloopt.

Als bron gaven de beide molenlieftebbers op het Gemeente-archief Leeuwarden en de

Moleninventaris van 17 februari 1943 dat aanwezig is bij "De Hollandsche Molen" in
Amsterdam.

Hieronder en achterop deze Utskoat plaatsen we echter weer enkele nieuwe onbekenden.

iiijii::i iiii:ii iiiiiiiiii:iii:i:ii:i i:liili:ill:l :,ilil:ii,i:l:i::
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Molenliteratuur
Vlak na het verschijnen van "Friese Molens" rolde het boek "De Wlndmotor als
poldergemaal ln Friesland" van de persen. Twee van onze lezers, de beren J. Bergsha
uit Sneek en W. D. Hengst uit It Heidenskip, hebben jarenlang de hele provincie afge-
reisd om alle nog resterende windmotoren vast te leggen op de gevoelige plaat. Op de
monumentenlijst staande en gerestaureerde exemplaren maar ook veel minder florissante
windgemaaltjes die nauwelijks meer herkenbaar zijn. Kortom alles wat er anno 1995 nog
aan windmotoren aanwezig is, staat in de door beide molenliefhebbers samengestelde
inventarisatie die als het ware een oproep is om te behouden wat er nog aan windmoto-
renschoons resteeÍt. In een onvoorstelbaar rap tempo zijn honderden windmotoren uit
ons landschap weggerukt. De staat van onderhoud is in veel gevallen echter zo miserabel
dat we vrezen dat het aantal windmotoren nog verder achteruit zal hollen. Gelukkig heb-
ben plaatselijke initiatieven geresulteerd in een eervol herstel en zelfs plaatsing op de
monumentenlijst. Gezien de financiële perikelen die ons heden bezig houden, ligt het
niet in de lijn der verwachting dat er gigantisch veel windmotoren op die lijst zullen vol-
gen. De waarde van dit boek ligt dan ook vooral in het vastleggen van wat er nog is en
daarin zijn de beide samenstellers goed geslaagd. rSy'el hadden we graag wat meer histo-
rische en waterstaatkundige bijzonderheden aangehoffen, maar van de meeste particulie-
re bemalingen is helaas nimmer wat vastgelegd. Aardig is het vooral ook dat er ruimte
gecreëerd werd voor zo'n 20 kiekjes uit de oude doos, terwijl een oude beschrijving van
het maken van de onderbouw en historische advertenties en logo's het boek besluiten. Er
zijn hele mooie bij ! Het boek telt 154 bladzijden en bevat behalve de reeds genoemde
inventarisatie nog een inleidend artikel waarin veel over de technische kant van de wind-
motor geschreven is. Bij het schrijven van "Friese Molens" werd met opzet rekening
gehouden met het verschijnen van dit windmotorenboek. Vandaar ook dat er in het pro-
vinciale molenboek niet uitgebreid over geschreven werd. Mede daarom is de aanschaf
yan "De windmotor als poldergemaal in Friesland" ook zeker de moeite waard. De
prijs bedraagt 30 gulden en dat is voor een dergelijk fraai uitgevoerd boek (harde kaft in
kleur) zeker niet duur. De oplage is ook laag gehouden. Als U belangstelling heeft, moet
U spoedig reageren. Uitgave is niet gebaseerd op winstbejag maar op pure molenliefde.
Het boek wordt dan ook in eigen beheer uitgegeven en kan besteld worden door ovemra-
king van Í 40,- (inclusief porto en verzendkosten) op postgiro.nr. 222269O van J.
Bergsuq Drakenshaat 55 te Sneek onder vermelding van "\ilindmotor" en het adres naar
wie het verzonden moet worden. Het kan ook afgehaald worden bij één der schrijvers, de
heer J. Bergstra te Sneek (te1.05150-15103) of bij drukkerij Weissenbach aan het
Kleinzand 6 te Sneek, teI.05150-25544. (GDW)

Op j0 augastus j.l. mocht de Commissaris der Koningin in Overijssel, Mr. t.A.M.
Hendricx het eerste excmplaar ontyangen yan "De Wind- en watermolens in
Overtjssel", de opvolger tan hct 23 jaar geleden verschenen prwincialc molenboelc
Het werd zo langzamerhand wel tijd ook dat deze provincie met een aangepaste inventa-
risatie zou komen. Het 7O-jarig jubileum van "Het Overstichf' werd aangegrepen om tot
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een nieuwe uitgave te komen. Het bestuur van de Stichting "De Overijsselse Molen" vond
het overigens ook wenselijk dat er een interessant stuk molengeschiedenis vastgelegd ging
worden . Zo kwam het dan ook dat er aan de zo vurig gewenste opvolger van "Molens in
Overijssel" gewerkt kon worden. Frits David Zeíler werd aangezocht enkele inleidende arti-
kelen te verzorgen, terwdl Genit J. Perfors, bestuurslid van "De Overijsselse Molen" , zich
ging belasten met de inventarisatie. Het fotowerk werd toevertrouwd aan de in molen-
kringen niet onbekende (molen)fotograaf Ger Dekkers (provinciale molenboeken Overijssel
en Drenthe alsmede de fraai uitgevoerde delen Windmolens in Nederland en'Watermolens
in Nederland).

Op het eerste gezicht is het voor ons liggende boek een ruim bemeten fotoboek gewor-
den. Vooral in de kleurenfoto's komt de molenschoonheid goed tot haar recht. Dekkers
beperkt zich vaak niet tot de molen op zich, maaÍ plaatst die duidelijk in het omringende
landschap. Gezegd moet worden dat dit vooral de kracht van het prachtige fotowerk is,
vooral ook omdat veel foto's maar liefst paginavullend over twee bladzijden afgedrukt
zijn. Dit maakt het boek ook vooral tot een prachtig kijkboek. Twee opmerkingen moe-
ten ons echter van het hart. Allereerst valt het op dat de overigens mooie foto voorop het

boek geen rechte horizon heeft. Bovendien zijn slechts weinig molens in bedrijf weerge-
geven. Een uitzondering op deze regel vormt de prachtig gerestaureerde "De Pelmolen"
in Rijssen die in het vorige boek nog in verregaande staat van ontluistering was afge-
beeld.

Over de tekst kunnen we kort zijn: 45 bladzijden zijn genoeg om een globaal beeld te

schetsen, maar molenlieftrebbers hadden ongetwijfeld een meer doorwrocht beeld van de

molentoestand en -geschiedenis gezien. Het vorige boek gaf heel watmeer te lezen! Het
is natuurlijk de keuze van de redaktie geweest. [Jit ervaring weten we hoe moeilijk het is
om voor het ene wel te kiezen en het andere te laten of omgekeerd. Dit dilemma doet
zich echter vaker voor in dit boek. Enkele oude foto's zijn o.i" veel te klein afgebeeld,
terwijl sommige recente detailopnamen wel wat minder "opgeblazen" afgebeeld hadden

mogen worden. Bovendien zijn er in de tekst van Zeller enkele storende foutjes geslo-
pen. We noemen bdvoorbeeld zijn mededeling dat de korenmolen van Almelo oorspron-
kelijk in Makkinga heeft gestaan. Dit moet natuurlijk Makkum zijn: het is de voormalige
papiermolen "Het Springend Hart" die in 1911 Friesland voor Overijssel verruilde.
Opmerkelijk is het verder dat Perfors dit gegeven in zijn inventarisatie verzuimt te ver-
melden.
Daarmee àjn we dan bij het tweede deel van het boek aangekomen. Dit omvat slechts 21

bladzijden, maar op veel pagina's zijn maar liefst vier molens behancleld. Het kan niet
anders of de redaktie moet zich op dit ondercleel wel enorrn beperken. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de grootte van de foto's en de informatie onder het kopje historische bijzon-
derheden. Juist dit onderdeel is voor veel liefhebbers van streekhistorie juist zo lezens-

waaÍdig. Het is nu helaas uiterst summier gehouden.Nog geringer van omvang is de

weergave van de molenrompen en -stompen. De 41 molenrestanten hebben slechts één

pagina toebedeeld gekregen, o.i. te weinig daar voor sommige zelfs vergevorderde her-
stelplannen bestaan. Het ontbreken van een provinciekaaÍt en een register is toch wel een

van de grootste mankementen van het boek. Het eerste wordt deels goedgemaakt door
bij elke molen in het inventarisatiegedeelte een kaartfragmentje op te nemen. Goed
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bedoeld, maaÍ bij gebrek aan topografische kennis blijft het een gemis,

cie-overzicht achterwege blijft. Wil je in het boek iets terugzoeken dan

ontbreken van het hierboven bedoelde plaatsnamenregister.

Ondanks deze kritische noten dient toch bovenal gezegd te worden
molenboek van Overijssel gezien mag worden. (GDW)

daar het provin-
wreekt zich het

dat het nieuwe

We ontvingen het Jaarverslag1994 van de Sttchtlng Molens ln Menaldumadeel.
Voorzitter Kees Hellinga schrijft in zijn voorwoord dat het een jaar van hoop en wees is
geweest. De stichting werd eerst geconfronteerd met de bezuinigingen van de provincie
Friesland in het kader van de nieuwe verordening "Bijdrageregeling Monumenten-
fonds". De molens "Hatsum" en "Kingmatille" komen namelijk niet meer in aanmerking
voor een provinciale subsidie daar een toetsingscommissie beide molens niet van provin-
ciaal belang acht. Ondanks ingediende bezwaarschriften bleef de uitslag helaas negatief.
"Een slechte zaak voor het molenbehoud in Friesland. Àls het zo doorgaat dan zal alle
werk, verricht in 20 jaar, weer teniet gaan en zijn we na nog eens 20 jaar weer terug bij
af. Het is haast niet te verkopen aan de wijwillige molenaars/restaurateurs die zo vele
duizenden uren vrije tijd hebben gestoken in het restaureren van molens", aldus de voor-
zitter. Alle hoop heeft men nu gevestigd op het Strategisch Plan voor de Monumenten.
Vooral in termen van terugverdieneffecten en werkgelegenheid scoort dit plan van ex-
\ilYC-minister d'Ancona hoog. "De monumenten lopen niet naar het Binnenhof, ze blij-
ven nog wel een poosje staan, ook zonder restauratie of onderhoud. Maar dan is het vijf
maal zo duur geworden en begint het hele verhaal opnieuw", zo sluit de voorzitter waar-
schuwend af. Het bestuur en de wijwilligers zijn echter onverbeterlijke optimisten ten
aanzien van de toekomst. Met die instelling zal men ook bachten de komende jaren in te
gaan. Plannen genoeg, zo blijkt uit het jaarverslag. Voor de "Marssumermolen" heeft
men een molenmakersmuseumpje op het oog en met "De Kievif is ook nog het nodige
te doen alvorens tot officiële ingebruikname na restauratie kan worden overgegaan.
Uiteraard wordt er uitgebreid stilgestaan bij de ingebruikname van de inmaalinstallatie
van de "Marssumermolen". Het rapport bevat verder de stand van zaken betreffende de

zeven stichtingsmolens, alsmede een overzicht van de overige aktiviteiten. Uit dat laatste

blijkt dat men een zeer druk jaar achter de rug heeft. De stichting weet zich echter
gesteund door 220 donateurs. Aan hen wordt hetjaarverslag dan ook verstrekt.
(Secretariaat: E.Boekee-Klamer, Berltsumerdyk 9-11, 9036 MT Menaldum; tel. 0518-
4s1691). (GDW)

De molenstichting van Birdaard heeft in mei van ditjaar een geheel herziene druk op de

markt gebracht van ttKoren-, pel- en houtzaagmolen de Zwaluw Birdaardt'. Daarbij
is een deel van de foto's vervangen door andere interessante explaren, alsmede meer
aktuele opnamen. Toegevoegd zijn hoofdstukjes over het werken met de molen. Zo komt
het vak van de hedendaagse korenmolenaar aan de orde en wordt er over het zagerijbe-
drijf verteld. De prijs van dit 56 pagina's tellende boekje bedraagt een tientje. (CDW)

In het "Jaarboek Monumentenzorg 1995" dat op 21 november in de Eusebiuskerk te

Arnhem ten doop werd gehouden, staat het thema 'Monumenten en Oorlogsdjd' geheel
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cenbaal. Vdftig jaar na dato is bewust gekozen voor dit thema, omdat het de hoogste tijd
werd om de bestaande lacunes in de geschiedschrijving van monumentenzorg in die periode

in te vullen. Belangrijke hoofdstukken zijn gewijd aan de kunstbeschemting en de ontwik-
keling van de monumentenwetgeving, het schadebeeld en de wederopbouw. Onder de

dertien auteurs bevindt zich ook de heer Gerrit Keunen die een 22pagina's tellend artikel
schreef over "Molens en malen gedurende de Tweede Wereldoorlo g" , een zr*r lezenswÍur-
dige bijdrage die we de molenwienden zeker kunnen aanbevelen. Diverse illustaties verle-
vendigen de prettig leesbare tekst. Het boek telt 240 pagina's en is voorzien van 200
zwarUwit foto's. De prijs bedraagt f 35,-. Deze uitgave van Waanders te Zwolle kan bij de

boekhandel besteld worden. ISBN 9040097453. (GDW)

Onlangs verscheen Mollnologle nr3, een nieuwe aÍlevering van het Vlaams-Nederlandse
tijdschrift voor molenstudie. Dit keer een dik exemplaar, 54 pagina's met de volgende
inhoud. Beroepsmolenaar Dick Abelskamp verhaalt over zijn tijd als 'molenaarsknecht'in
en rondom de Tweede Wereldoorlog. Een boeiend relaas, bekeken doorjongensogen die
interesse in molens hebben. De Vlaamse molenvorser Luc Goeminne maakt een analyse
van het onderhoud en herstel van de windmolens te Zutphen in de l4-e en l5-e eeuw. Ton
Meesters schreef over de verdwenen stenen molen van Hoogerheide. Centraal staat de bouw
van de molen in L744.In drie bijlagen zijn uitgebreide technnische bestel&en opgenomen.

Naast deze artikelen bevat het blad ook vaste rubrieken zoals 'lezers vragen aan lezers'.
Verder is een mmpleet overzicht gegeven van alle verschenen Nederlandstalige molenli-
teÍatuur in het eerstehalfjaar. Bouwhistoricus Dick Zweers geeft verder enige beschou-
wingen omtrent de torenmolen in het Nederrijngebied, dit n.a.v. de TlMS-excursie in
1993. Ook geeft hij informatie over de verdwenen molen van Lamers in het Gelderse
\Yoezik. Historicus Hemran Hagens beschrijft een molenopgraving te Rijssen (Ov.).

U kunt het blad bestellen door overmaking van f 13,- op postbankrekening 6.104.927
t.n.v. Penningmeester T[MS-Nederland te Maartensdijk. Door overmaking van f 20,- is
men verzekerd van een abonnement op het blad dat twee keer per jaar verschijnt. Wilt U
meer informatie, neemt U dan contact op met Tjerk Oosterhuis, Hondsdraf t7 te
MaaÍensdijk (tel. 03461 -391 I ). (GDW).
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'We verlaten Wijns en bezoeken wederom een dorpje in het noorden van Friesland n.l.
Hijum, gelegen op de grens van lreuwarderadeel en Ferwerderadeel. Eens woonde hier

Arjen Roelofs (1754 - 1828) een landbouwer die zich als amateur ook bezig hield met
sterrenkunde en het maken van de daarvoor benodigde instrumenten. Samen met Sieds

Johannes Rienks uit Ferwerd werd hij op 1 oktober l8l7 benoemd tot broeder in de Orde
van de Nederlandsche l.eeuw voor 'het maken van voortreffelijke sterrenkundige werk-
tuigen'. Doorzijnkennisenkundigheid,verkregendoorhetvervaardigenvandezein-
skumenten, was hij voor velen een rnaagbaak. Van zijn verhandelingen over astronomie,
zeevaartkunde en bedijking is helaas niets in druk verschenen. Het Fries Museum te
l,eeuwarden heeft van hem nog wel sterrenkundige berekeningen in haar bezit.

Het dorp Hijum was in vroeger tijd gebouwd op een fraaie hoge terp, waarvan niet veel
meer over is. Het 12e eeuwse karakteristieke (N.H.) kerkgebouw bestaat gelukkig nog wel,
maar de vele water- of poldermolens zijn alle verdwenen. Tot ca. 1779 had de plaats nog

een Doopsgezinde kerk en bevond zich er een state (landhuis) van de Aebinga's. Dr.
Wumkes vermeldt, dat er in 1785 (31 december) nog overblijfselen van een sterk slot
Eminge liggen, niet ver gelegen van Aebinga-state. Maar velen weten niet dat deze plaats

ook nog een korenmolen heeft gehad, die ooit eigendom is geweest van de in 1163 ge-

stichte Abdij Mariëngaarde onder Hallum (gem. Ferwerderadeel). Over deze molen heb ik
dit keer een stukje historie afkomstig uit de l.eeuwarder Courant. Helaas was de kwaliteit
hiervan onvoldoende voor e,en goede afdruk in De Utskoat.

" In den nacht van den I I dezer brandde in het nabij gelegen dorp Hijum een

rogmolen, bekend onder den naam van Mariëngaardermolen, van den heer
Palsma, tot den grond toe af. Al dadelijk rezen er verrnoedens van brandstich-
ting. Gisteren zijn de fficier van justitie, regter-commis.§aris en burgemeester

von Leeuwarderadeel ter plaatse eon het onderzoek gegaan, wdtatvan de uitslag
is geweest, dat de huishoudster, die reeds een 20-tal jaren in dienst van den heer
Palsma was, eene volledige bekentenis heeÍt afgelegd, den brand te hebben
gesticht. De beweegredenen waren al heel vreemd. Op haar aanraden had de

heer Palsma onlangs den molenvoorÍ 3000 verkocht. Nadat de verkoop hq"d

plaats gehad, begon haar dc gedachte te hinderen, daÍ een cmdcr don haar meester

den (um zijn erf gelegen molen zou bezitten, en zij wist deze eindelijk te bewegen

het pand terug te koopen, dat echter slechts voorf 45N l<on geschieden. Maar nu

begon ztj er over te murmureren, dat haar meester door haar toedoenÍ 1500 bij de

Zaak had ingesch.oten. Zij wist dat de molen voor Í 5000 tegen brand was gec$su-

reerd. Geenbeter middel dus, om alles weder, volgens haar inzien, in het reine
te brengen, dan den molen te doen aJbranden. In den bewusten nacht stond zij
heimelijk op en wist zij zich den toegang tot de molen te verschaffen; fij voerde
een pcutr bos stroo cutn en stak die in brand. De vlam dcelde zich spoedig aan de

4t

molen mede en binnen weinig tijds was hij in de asch gelegd. Inmiddels was zij
weder naar haar kamer teruggekeerd, waar zij vemolgens alles hoorde wat er
tot blussching werd gedaon zonder evenwel in het uiten te doen blijken, dat 7ij
het onheil had veroorzaakt. Haar geweten begon evenwel weldra te spreken en

zoo volgde de bekentenis. Zij zou gisteren dadelijk hier in arrest worden
gebragt, doch haar gezondheidwas zoodanig geschokt, dat hare overbrenging
moe st worden uitge steld. "

Van de voorgeschiedenis van deze molen of zijn eventuele voorgangers vonden wij nog
het volgende: Er is een vermelding van een molen te Hijum bekend uit 1506. Take
Aebinga liet de molen, die bij het klooster hoorde, bouwen bij de Mariëngaarder
Kloosterbrug over de Hijumervaart. De molen werd genoemd: Bilgader Molen, Bilgaarder
Molen of Mariëngaarder Molen. [n het register van Aanbreng van 151 I staat dat: 'tloester
Marigaerder" een pachtboer onder Heem (Hijum) had, genaamd Popke Molner.
Waarschijnlijk was hij de molenaar van bovenstaande molen. Op 25 juni 1751 werd het
recht van koop op de molen van Hijum goedgekeurd. Van een verkoop van de korenmolen
op 24 januari 1853 zijn de koper en de verkoper echter niet bekend. Jammergenoeg ging in
de nacht van I I mei 1869 de molen door bovenstaande reden verloren. Raadpleging van
oude kaarten leerde ons dat de molen staat aangegeven op: de stafkaart van 1854, de
gemeenteatlas van Kuijper uit 1865 en de waterstaatskaart van 1874 (deze kaart geeft
echter de situatie aan van een eerdere datum). De molen stond 1,2 km ten westen van de
kerk van Hijum aan de zuidzijde van de Hijumervaart. De plaats is op de huidige provin-
ciale atlas te vinden op de coordinaten (van de Rijksdriehoeksmeting) RD-X = 179,13 en
RDY= 589,75.

Als bronnen zijn gebruikt:
- Knipsel uit de lzeuwarder Courant van 18 mei 1869.
- Encyclopedie van Frieslatd.

Amsterdarfl/Brussel 1958, keuwarden I 972.
- Stads-endorpskroniekvanFriesland.,deell(1700-1800)endeelII(1800-1900)

door Dr. G.A. lAwt*es.
Lcewt,ardcn 19i0 en 1934.

- Aardrijkskundig lAoordcnboek van Nederland door P.H. Witlump.
Amsterdarn 1877.

- Ljor,werteradiel door G. Abma. Ljouwert 1984.
- De Utskoat: nummers 4, 24 en 40.

Heerenveen, november 1995 Popke Timmermans
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Restautatteplan voor de molens van
Dongeradeel op schema

Eind 1993 werd de Stichting Monumenten-behoud Dongeradeel opgericht met als voor-
naarnste doel het behouden van als monumenten aangemerkte gebouwen in de gemeente.

Daamaast ztet zij ook het promoten en "het onder de mensen brengen" van dit culturele
erfgoed als een belangrijke taak. Bij de oprichting heeft de gemeente Dongeradeel de in
haar bezit zijnde molens en kerktorens in eigendom aan de stichting overgedragen. Zo
voed de stichting het beheer over zeven van de tien molens in de gemeente, twee molens
zijn eigendom van de De Fryske Mole en één is in particuliere handen. Jaarlijks krijgt
Monumenten-behoud Í 200.000 subsidie van de gemeente vooÍ het onderhoud van de
molens en de 26 kerktorens. De molens verkeerden bij de overdracht in een redelijke
staat, maar desondanks werd een restauratieplan met een looptijd van drie jaar voor de

zeven molens opgesteld. Na uitvoering van dit plan zal regelmatig onderhoud voldoende
zijn om de molens in een goede staat te houden. De totale kosten van dit plan bedragen
zes ton, hiervan draagt Monumentenzorg Í 480.000 bij. De provincie Friesland en de

stichting Monumenten-behoud Dongeradeel leveren elk een bijdrage van / 60.000.

Het restauratieplan wordt In drle fasen ultgevoerd.
In de eerste fase van het restauratieplan werden vorigjaar korenmolen de Hoop te Holwerd
en poldemrolen Hantumerleech te Hanhm opgeknapt.
Ditjaar werd de tweede fase afgesloten met de oplevering van een tweetal gerestaureer-

de molens: poldemrolen De Gans te Ezumazijl en korenmolen De Hoop te Dokkum. De
herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd door molenmaker Th. Jellema uit Birdaard. In
poldermolen De Gans werden nieuwe houten roeden gestoken, de staart werd vernieuwd
en de nieuwe vijzelbak werd aan het huidige (lagere) polderpeil aangepast. De wat
scheef staande molen werd rechtgezet. De totale kosten beliepen f 100.000. De Gans, of
zoals op de bamd staat aangegeven 'De Goes', is een kleine met vertikale planken gedek-
te monniksmolen. De molen werd in 1850 gebouwd. De oudhollands opgehekte roeden
hebben een vlucht van ruim l0 meter, deze waren tot de restauratie van 1970 voorzien
van zelfzwichting. Ook de oorspronkelijk houten bovenas is inmiddels door een gietijze-
ren van de Gieterij Hardinxveld m.22-1987 vervangen. De molen kan weer worden
ingezet voor het regelen van de waterstand in de polder naast het aanwezige elektrische
gemaal en maalt uit via een stroomsloot op de Zuider Ee. Tot 1962 bemaalde deze molen
de Kleine Ganzepolder-Binnendijk groot 19 ha. Sinds de ruilverkaveling is door de aan-

leg van een duiker het bemalingsgebied zelfs vergroot.
Pel- en korenmolen De Hoop te Dokkum kreeg een nieuwe kap en windpeluw, wat
Í 115.000 vergde. Molen De Hoop is een rietgedelÍe ach&ante stellingmolen op een met
vertikale planken gedekt tussen- en onderstuk en is gebouwd in 1849. Eerder had op
deze plaats een standaardmolen "de Grote Molen" gestaan, deze werd in 1840 afgebro-
ken. Aan de bouw waren destijds voorwaarden verbonden, zo moest de molen uitgerust
worden met twee koppels maal- en pelstenen en de roeden zouden "geen mindere lengte
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mogen hebben dan 22 Nederlandse ellen". Aan de laatste voorwaarde wordt nog steeds

voldaan gezien de vlucht van 22,75 m. Met deze vlucht is hij tevens de grootste molen
van Dongeradeel. Verder zou aan pacht voor het gebruik van het bolwerk jaarlijks aan de

stad een som van 12 guldens betaald moeten worden en bovendien moest ieder jaar aan

de diakonie van de Hervormde Gemeente een bijdrage van f 2,60 geschonken worden.
Hetkruiwerkvan deze molen is afkomstig uiteen molen te Uithoorn en werd in 1949 bij
een restauratie aangebracht.

In dit jaar wordt ook een reparatie aan het binnenwerk van de eveneens in Dokkum
staande korenmolen Zeldenrust uitgevoerd. Beide Dokkumer molens zijn in gebruik bij
de familie Broekema, De Hoop zelfs al gedurende drie generaties Broekema.
De laatste fase, die volgend jaar zijn beslag moet krijgen, zal het herstel inhouden van de

korenmolens De Eendracht te Anjum en Ropta te Metslawier. Van de laatste molen zal
het gehele rietdek worden vernieuwd. Van het voor het restauratieplan beschikbare geld
is voor dezn laatste fase nog Í 235.000 over en "dat moet kunnen" aldus voorzitter Wim
B angma van Monumenten-behoud.

Op woensdagmiddag 8 november stond de stichting stil bij de afsluiting van de tweede
fase van het molenrestauratieplan. Molenmaker Th. Jellema leverde de molens op en

wethouder mevrouw A.Visser van Dongeradeel lichtte de vang op beide molens. Voor
De Gans gebeurde dit in een druilerige regen bij een totale windstilte. Derhalve moest de

molen een handje geholpen worden om toch nog enkele omwentelingen te kunnen
maken. Bij de tweede oplevering in Dokkum werkte het weer iets meer mee. Het was

inmiddels droog geworden en er stond zowaar een zuchtje wind. Na het lichten van de
vang zetten de wieken van De Hoop zich langzaam in beweging. De Bonifatiusstad zag

na ruim vier jaren zijn "Hoop" weer draaien.

Na afloop van het praktische handelen volgde een bijeenkomst in 't Raedh0s te Dokkum.
Hier voerden de voorzitts V/im Bangma van Monumenten-behoud, wethouder A.Visser
van Dongeradeel en molenmaker Th. Jellema kort het woord. Met een diapresentatie,
waarin een indruk werd gegeven van het verloop van de uitgevoerde restauraties, etr

onder het genot van een drankje werd "Fase Twee" afgesloten.

Volgend jaar na afronding van het gehele molenherstelplan, hoopt de stichting te kunnen
starten met een herstelplan voor de kerktorens dat vier jaar in beslag zal nemen.
Voorwaarde is wel dat de aangevïaagde gelden, zo'n twee miljoen gulden, ook daadwer-
kelijk worden toegewezen. Er is goede hoop dat het geld er komt.
Informatie over het reilen en zeilen van deze actieve stichting kunt u inwinnen bij
Monumenten-behoud Dongeradeel, Postbus 354, 9100 AJ Dokkum.

WE
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De stand van de vAngbalk en de
daarrne e g ep aar d gaan d e

krachten op het sabelstuk
Inlciding
Het werken met windrnolens is voor hct grootste gedeelte praktijk en meestal wordt dit
gedeelte ook het leukste gevonden. Enige theorie is echter tochwel noodzakelijk. Voor
een leermeester is er niets erger dan leerlingen te hebben die hier in het geheel niet in
zijn geïnteresseerd, want dan krijg je toch al snel het gevoel dat je net zo goed tegen een

muur kunt gaan praÍen.
Gelukkig xijn er ook leerlingen die de leermeester voortdurend met vragen bestoken

zodat de leermeester zijn ei helemaal kwijt kan. Dit moet echter niet te ver gaon want
dan kun je wel eens tot de ontdekking komen dat je er zelf minder van af weet dan je
eerst dachÍ.
Een xeer leergierige leerling was Rinus Heystek van Ameland. Op 9 juli 1994 moest hij
excanen doen. Alles ging goed totdu de leermeester vroeg of hij iets kon vertellen over
de invloed van de stand. van de vangbalk op de kracht waarmee het lange sabelijzer aan
de vangstukken trekt. Mijn idee was daÍ het niets uitmaakt of de vangbalk nu laag of
hoog staaÍ, maar hier en daar lees je wel dat aan een horizontale stand de voorkeur
wordt gegeven en ookwel aan een zodanige stand dat de vangbalkhaaks op het lange
sabelijzer komt te staon. Over een dcrgelijk omstred.en onderwerp zou ik nooit een exa-
menvfturg durvente stelle4 maar goedhctwas nueenmaal gebeurd.

Ik heb ze toen maar wijsgemaakt dat het niets uitmaakt in wat voor stand de vangbalk
zich bevindt en ik dacht dat ik daÍ ook nog vríj aannemelijk had gemaakt. Wanneer je
bijvoorbeeld een oude klapbrug hebt dan kunje berekerun loe groot dc trekkracht in de

hangkettingen zijn. Stel het gewicht van het brugdek is G, de afstand van het r,t)aarte-
punt van de brug tot het scharnierpunt is r en de afstand van de kettingen tot het schar-
nierpunt is R. Voor de treLkmcht in de kettingen geldt dan: F=G*r/R. Wanneer de brug
omhoog gaat dan blffi G natuurlijk gelijk, rwordt kleiner, maar R wordt ook kleiner
waardoor de verhouding r/R hetzelfde blffi. Hieruit volgt dat ook F gelijk blijfi, onge-
acht de stand von het brugdek. ,,
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De vangbalk kun je ook wel wat met deze cotutructie vergelijkcn, vandaar mijn gedachte

dat het wel niet veel uit zou maken in wat voor stand hij zich bevindt. Rinw was hier-
door echter niet overtuigd en hij ging Telf aan het rekenen. Zijn uitkomst was dat hou
hoger de vangbalk staaÍ, des te groter de kracht in het sabelijzer. Dat leek mij een sterk
verhaal dus ik dacht, hij zal wel eenfout hebben gemaakt. Hij had indcrdaad een pcu.r
dingen over het hoofd gezien maar dit veranderde de uitkomst nauwelijks. Uiteindelijk
was ik toch genoodzaakt om zelf aan het rekenen te slaan en tot mijn verrassing was het
eindresultaat dat hoe hoger de vangbalk, des te groter de vangkracht. Het is aan Rinus
te d.anken, die zich als een terriër op deze materie heefi gestort, dat dit resultaaÍ boven
water is gekomen

Jan Hofstra

De stand van de vangbalk en de daarmee gepaard gaande krachten op het sabel-
stuk

Deel 1.

Vorig jaar, om precies te zijn 9 juli, slaagde ik voor het examen "molenaar gezel".
Tijdens het examen is mij gebleken dat er met betrekking tot de beste stand van de vang-
balk (de stand waarbij de kracht op het sabelstuk maximaal is) verschillende meningen
bestaan. Een deel van de molenaars meent dat de maximale kracht wordt uitgeoefend
wanneer de vangbalk tijdens het vangen horizontaal is. Anderen denken dat de vangbalk
dan juist evenwijdig aan de bovenas moet zijn of daaromhent.
Er bestaat een voortreffelijke publicatie, uitgegeven door het Gild Fryske Mounders nl.
"Werken met windmolens," van H. J. C. van der Woude. (Eerste bundel 1982, aflevering
4, hoofdstuk 10, "Het krachtenspel in de vangimichting").
Hoewel hij dit niet letterlijk schrijft, zou je bij het lezen van zijn verhaal kunnen denken
dat bij de horizontale stand van de vangbalk de maximale kracht wordt uitgeoefend.
W'anneer er verschillende elkaar uitsluitende theorieën zijn over hetzelfde onderwerp,
kun je gevoeglijk aannemen dat:
. één ervan waar is
. of geen ervan waar is.
Ofschoon intuitief aangevoeld kan worden dat de verschillen bij de in praktijk mogelijke
standen van de vangbalk niet erg groot zullen zijn, leek me de kwestie toch interessant
genoeg om me er in te verdiepen.
Om de beheffende krachten te kunnen berekenen heb ik een set van twee eenvoudige
wiskundige formules moeten afleiden. De afleidingen en de bijbehorende bewijsvoering
zijn beschreven in deel 3 van deze publikatie.
Bij de uitwerking van een praktijkgeval kwam er iets, althans voor mij, volkomen onver-
wachts uit de berekeningen. Wanneer bij het vangen de vangbalk boven de horizontaal
schuin omhoog staat, is de kracht op het sabelstuk groter dan wanneer de vangbalk hori-
zontaal staat. Hoe schuiner de vangbalk, hoe groter de kracht!
Het resultaat stuurde ik naar Jan Hofstra die destijds een van mijn examinatoren was.
Vervolgens ontstond een levende correspondentie tussen Jan en mij met als resultaat de
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hierboven vermelde twee algemene formules die volgens ons toepasbaar zijn bij alle
voorkomende gevallen.
In het volgende wordt een voorbeeld uitgewerkt dat aan de werkelijkheid is ontleend.
De uitkomsten van de berekeningen zijn in de bijgevoegde grafische voorstelling weer-
gegeven (graÍiek 1).

In de grafiek zijn drie curves getekend elk behorend bij een bepaalde situatie (zie de
tekeningen).

situatiel Het hartvlak van het asrad ligt rechts van de cirkel r die beschreven wordt
door het aangrijpingspunt F van het sabelijzer in de vangbalk.

situatie 0 Het hadvlak van het asrad raakt aan de cirkel r.

situatie 2 Het hartvlak van het asrad snijdt de cirkel r.

De voor de berelceningen van ons voorbeeld benod.igdc gegevens zijn:

situatie 1 situatie 0 situatie 2

m -+-+ 44,5 cm 27,6 cm 10,6 cm
R ->-+ 220 cm 220 cm 220 cm
G -+-+ 200 kg 200 kg 200 kg
B -+-+ L2" 12" L2"

I -+--+ L7A cm L7O cm l7O cm
r -++ 27 cm 27 cm 27 cm
a -+--) in graden is de hoek tussen de verticaal en de vangbalk

tijdens het vangen. Deze hoek wordt in de berekeningen
gevarieerd.

Y -+-+ De hoek tussen het sabelijzer en het hartvlak van het asrad.

Het teken van deze hoek (+ of -) wordt in de formule automatisch juist
ingevuld.

De uitgewerkÍe formules zijn:

V - G*R*sinö*cosY en sin ï = m* cos F-r* sin (6-F)
r*sin (ö -p-Y ) I

Zie voor de betekenis van de letters in de formule de toelichting in deel 2.

Bij het uitvoeren van de berekeningen is geen rekening gehouden met de in molens aan-
wezige beperkingen t.o.v. de bewegingsvrijheid van de vangbalk zoals de vloer en de
kap etc.. Daarom is in de grafiek het gebied aangegeven waarbinnen de vangbalk zich in
de werkelijkheid wel vrij kan bewegen.
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Deel2

r TOELICHTING

1.1 Tekeningen:
Voor alle getekende situaties geldt:
o De som der momenten t.o.v. punt "D" = 0

hieruit volgt:
G*R*sinE = S*r*sinÉ dus S _ G,r<R*sinö

r*sinÉ

o V - S*cosY = G*Rltsinö*corY
r-rtr6

V is de effectieve kracht die door het sabelijzer op de vang wordt uitgeoefend.

L.2 Rekenprogramma's:
Drelze berekenen de krachten op de vang bij verschillende:
. standen van de vangbalk, (ae tekeningen)
. afstanden tussen het punt ("P") en het punt ("D").

Dezp afstand noemen we "m" . (zie tekeningen)

L.3 Gegevens: (zie tekeningen)
o m (in cm) = zie hierboven.
. R (in cm) = de afstand tussen het scharnierpunt van de vangbalk en het punt

waar de resulterende zwaartekracht aangrijpt in de vangbalk.
o G (in Kg) = de resulterende zwaartekracht op de vangbalk.
o F (in graden) = de hoek die het asrad maakt met de verticaal.
. I (in cm) = de lengte van het sabelijzer.
o r (in cm) = de afstand tussen het scharnierpunt van de vangbalk en het aan-

grijpingspunt van het sabebjzer in de vangbalk.

1.4 Situaties:

0; 1; 2 en 2a, (zie tekeningen.)
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Situatie 2

DP-M-10.6cm
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Jijnen en schietblokken
"Mijn hobby is het omgaan mct oyfic voorwerpea,' Yoor een vijwillig zaagmolenaar
is dat nog niet zo'n gekkc stelling. Dc nafie stammcn wegen niet zelfun dricduizend
kilo en de geztagdc plaÍen tot 15 cm di* en 6 metcr bng muten met hun 300 kg wel
'door dc hand' Gelukkig hebben we roUen, mosterdpolÍen, handspke4 kantclluken,
koevoete4 liereq haalwerken, karren, blol*en en takels. Ook vroegcr braken zp hun
rug licver nid. Van dit alles lub jc nooiÍ genocg en bij eet kcnnis viel mijn oog op cen
oud massiefiouten tweeschijlsblok yan zoLtt 40 cm bng. Na mijn uilbg fut daar een
drie schijfsblok bq' moest om cr cen takel yan te makc4 wcrd i* blijgemtaW met ccn gift
en opgeztdeW met een klus.
Na opmeten van hct bestaande blok, het ,ekencn van een tweede drieschijver, hd ztgen
van 73 cm dik iepenhout cn het opsporen van schijvcn was hct mo*en van het blok een
peuleschil Omdal o& op anderc molzns wel eens moet worden getakeld en omdat mij
gcbleken is dat sooilgelijke bbk*en daar toor werden gebruiW, voful hicronder een
beschrijving.

Herkomst
Eerst iets over de herkomst en de benamingen. In een standaardwerk over "Masten,
Blokken en Tuigage" van Orazio Curti wordt vemreld datkatrollen al ongeveer 4000 jaar
voor Cbristus bekend waren. Takels die waren samengesteld uit verschillende blokken
met meerdere schijven zijn al te zien op oude Egyptische en Romeinse schepen.
Een blok bestaat uit een houten huis waarin één of meer schijven ftahollen) draaien. Die
klassieke blol&en hadden net als bij ons blok een gat in het massieve huis om een shop
door te halen. Later kwamen eÍ stroppen om het huis of werd er ijzerbeslag met haken
omheen gesmeed. Deze ontwilikeling was zeker nodig in de zeilvaart, omdat daar andere
eisen werden gesteld dan bij de bouw of bij takelen in molens of magazijnen. In de zee-
vaaÍt moesten blokken licht zijn, afgerond en glad, tegen weer en wind kunnen en
bestand zijn tegen zware scboliken. Meer dan drieschijfsblol&en zag men nauwelijks, of
het moest zijn voor de statische belasting. In de molenbouw werden wel vierschijfsblok-
ken toegepast. Meer ook niet, want de meerdere verhaging wordt teniet gedaan door de
grotere wrijving.

"Burgerblok"
Terug nu naar ons "burgerblok". De vlat&e zijden worden wangen genoemd en het hout
tussen de schijven heet dammen; 3 cm dik voor de wangen en 2 cm voor de dammen. De
schijf is vaak van pokhout en draait zonder meer om een nagel. Bij ander hout moet men
wel denken aan een bronzen busje en smering. Bij tufnol of nylon schijven kan men ook
zonder extra langering. Aan de kant waar het hout, de loper genoemd, door het schijfgat
gaat is de afstand tot het huis groter.
Takels of takelgestellen bestaan uit twee blokken waardoor de loper is geschoven. Die
loper zit aan één kant vast; in ons geval aan het onderste tweeschijfsblok, door het z.g.
hondsvot. Aan de andere kant van die loper, het halende paÍt, staan wij te trekken.

5t

Als een steenspil van 250 kg aan 5 lijnen hangt dan zorgen de schijven in de blokken
ervoor dat iedere lijn evenveel draagt. Er is dan 50 kg handkracht nodig om de spil te
houden. Hijsen gaat zwaarder om de wrijving in schijven en touwwerk te overwinnen en

vieren gaat lichter door diezelfde wrijving.
De zwaardere takels metmeerdere schijven worden gijns of jijns genoemd. Onze takel
met 3 en 2 schijven heet een vijfschijfsjijn, ook wel hal§ijn. Een zesschijfsjijn bestaat uit
twee drieschijfsblokken met hondsvot.
Volgens taalgeleerden is het woord gijn of jijn afkomstig van engine en dat heeft weer
verwantschap met het latijns voor o.a. apparaat. De naam hondsvot is wellicht te danken
aan de vomr: een vot is een kont.

Tekenlng I
Op tekening 1 staat onze vijfschijfsjijn zonder de loper. Het onderste antieke blok heeft
twee pokhouten schijven en een houten klos op de verlengde nagel. Onder zit een groot
gat voor de strop waaraan de last hangt en bovenin een klein gat waar de loper begint. Die
loper eindigt dan in onze handen, nadat hij vijf keer is doorgestoken.

Tekening 2
Op tekening 2 is aangegeven hoe dat inscheren het beste kan. Ga je namelijk gewoon
rond dan wordt het onderblok scheefgetrokken. Door de blol*en haaks op elkaar te han-
gen en in de scheren zoals aangegeven, hangt het onderste blok a.h.w. in een wieg. Zelfs
bij toebloks halen (blolften tegen elkaar) schuren de touwen niet tegen elkaar of tegen de

wangen of dammen. Die verlengde as is een slimmigheidje, want daar kan het halende
part omheen geslagen worden als de handen weer vrij moeten zijn. Het oog van het
hondsvot is van boven versterkt met een klinknagel die van een uitgegloeide spijker is te
maken. De nagel (as) is een slotbout.
Het huis is van 13 cm dik iepenhout gemaakt. De loper is 16 mm dik lichtgetaand touw en
de sbop dient zeker 24 mm diameter te hebben. De technische tekening bevat verder alle
relevante maten. Wie tplf zo'n takel wil maken kan op zaagmolen "De Jager" te
Woudsend 13 cm dik iepenhout bekomen. Tufnolschijven zijn te koop bij watersportza-
ken. Ik haalde ze bij Van der Neut in [.emmer. De schijven zijn natuurlijk ook zelf te
draaien uit tufnol of nylon.

AÍlrcekling 3
l)czc alhcckling laat nog eens een tekening zien uit het boekje van P.H. Havik "De wer-
king varr rlc l)chnolcn" en aÍbeelding 4 is een kopie uit het onvolprezen "Groot
Volkr»ncn Molcnb«rck" van Van Natrus, I\rlly cn Van Vuuren, waaruit blijkt dat anno
l7f4 tlctlc blokken rxrk I,cbruikt wcr«lcn.

Het schletblok
Toen we in de jaren zeventig begonnen als grocp leerlingen op "Penninga's Molen" te
Joure vonden we daar een raadselachtig blok in de inboedel. Twee schijven boven in het
huis en één onderin. Ahq riepen de zeilers onder ons; een vioolblok voor een bakstagta-

kel en waar is dat andere blok? Nu, dat blok is nooit gevonden, de onderste schijfzat er
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scheef in en de ruimte voor de loper zat aan de buitenzijde, dus aan de 'verkeerde' kant.
Daar kon dus nooit een tweede blok onder. Het bleek een blok te zijn om zakken meel te
laten zalten, ze te laten schieten. Doet men dit uit de hand ofmet een enkel blok aan de
zolder (een enkelejol) dan hangt bet volle gewicht in de handen en laten schieten bete-
kent dan wel brandblaren. Afbeelding 5 laat dit nog eens zien. Door nu de loper (het
hijstouw) tweemaal door het schietblok te leiden, helpt de wrijving ons bij het vieren (zie
afbeelding 6). Daartoe is de onderste schijf ook kleiner en zijn de darnmen zoveel breder
dat het touw er knijpend langs glijdt. Prachtig gepolijste groeven in het iepenhout van het
huis zijn het resultaat van intensief gebruik. Tussen duim en wijsvinger kan men de
zwaarste zakken laten schieten. Het smeedwerk is weer ouderwets fraai. De gesmede
haak is door een geopend (niet geboord) gat gestoken. Een ship van 5 mm is ter plekke
opgestuikt tot 10 mm en aan de veren uitgedund tot 3 mm. Het is ingelaten in het huis.
ook dit blok is eenvoudig na te maken door gebruik te maken van de conskuctie van de
takelblol&en. Hiermee wordt het smeedwerk vemreden.

Heefi iemand nog inÍercssan, hijsrrroteriaal uit het molcnbedriif dan is hct zekcr de
moeile waard dal te beschrijven en te tckenen Ik ben daar eventucel voor beschiftbaan

an Coppens 

-Afbeelding 1

Afbeelding 3

Het ophrjschen van den looper. fig. 53.Afbeelding 2
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Afbeelding 4

Afbeelding 6Afbeelding 5
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