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Agenda
Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redaktie

29
11
18
26
27

maart : Voorj aarsvergadering Gild Fryske Mounders te Akkrum

mei : Nationale Molendag
mei : Sluiting kopij nummer 82
juni tot
augustus : Molenexpositie "50 j aar molenbehoud"

28 september :

in

cle

Schierstins

Veenwouden
Friese Molenmiddag

Te koop aangeboden
SCHERMERIAND door J. J.schilstra
E,en

schitterend standaardwerk over mensen en molens in cleze beroemcle clroog-

makerij in Noord-Holland. Omvang 216 bladzijden met vele illustraties en foto's
alsmede een poster voorstellende de doorsnede van een binnenkruier-schepraclwatermolen. IJitgave van 1971. Inlichtingen bij de redaktie.

'
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de foto op de voorpagina: In het landschap tussen Burgwerd en Witrnarsym stonden culn het eindvan 1995 nvee molens in de vreugd ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van De Fryske Mole. Ook elders werd hetjubiteim met gepaste wiekstarírt ,àï

aangedaan.

Van de redactie
Na het drukke jubileumjaar 1995 zijn we weerin rustiger vaarwak:r lt:rtrhl gt:konren. Het molenboek is gunstig ontvangen en staat inmiddels bij menig molcnlicÍhr$lx:r lt: pri.ikcn in de boekenkast. Met het uitbrengen van dit werkis een ware wens in vcrvulling g(:gaan. Vastgelegd is de
stand van molenzaken anno 1995. Het is daarmee de vier«lc kccr rlat ccn inventarisatie van
Frieslands wiekendragers het daglicht ziet. De eerste dateeÍl van I 957 r:n werd zonder foto's in
stencilvorm uitgegeven door de Provinciale Watersta,t van Frir:slan<I. l)c twrxde kwam in 1971 in
opdracht van Gedeputeerde Staten van Friesland (Molens van Frieslaruly, de derde mochten we in
1980 begroe{en (Fies MolenboaÈ) en de vierde dus vorig jaar nrer htx 25-jarig bestaan van onze
eigen Fryske Mole. Friesland is daarmee de eerste provincie dic vicr vcrschillende edities van het
provinciale molenpatrimonium weet te realiseren en daarop zijn we eigenlijk toch wel een beetje

NIEUWS VAN DE STICHTING
"De Fryske Mole"
De gemeente Dongeradeel heeft het budgetjaar 20Ol voor rijkssubsidiëring ten behoeve
van de restauratie van monumenten per t januarij.l. opengesteld en ons verzoek voor cle
restauratie van de molen De Hond te Paesens doorgezonden naar de rijksclienst voor de
Monumentenzorg te Zeist.

trots. Provincies diein debuurt komen zijn Zuid-Holland (1961,1965,1980) en Utrecht
(1956,1972,1991). Provincies die op dit moment achterblijven nret de publikatie van een moleninventarisatie zijn Z.e,land, (1972: een aantrekkelijke, betaalbare variant op ccn provinciale molenin-

ventarisatie verscheen overigens in 1991), Noord-Brabant (1974), Drente (1979), Zuid-Holland
(1980), Nmrd-Holland, Groningen (1981) en Gelderland (1982). Utrecht en Limburg zagen in
1991 hun molenbestand geihventariseerd, terwijl Overijssel vorig jaar met een molenboek op de
markt kwam. Kortom, er kan binnen enkele jaren nqg wel wat verwacht worden en eerlijk gezegd
hopen we daar ook op. Friese Molens is bij de molenlieÍhóbers over het algemeen zeer gunstig
ontvangen. Naast de inleidende artikelen werden met name de foto's en de opzetÀayout van de
inventarisatie geprezen. Over de inventarisatie op zich was nog wel een en ander op te merken en
misschien dat wij daar via dit blad nog eens wat over kunnen publiceren. "Aan hzt verzonelen en
verifiëren yan de inyentaisatie werlcten niet minder van 52 personen nue en hierin ligt wellicht
de oorsprong van de verschillen. Een lijst met aanvullingen en verbeteringen wordt wenselijk en
mogelijk geacht in dit computertijdperld', schrijft Van l-ambalgen in zijn bespreking voor het blad
MOIÈNS van "De Hollandsche Molen". Na het drukke jubileumjaar is het zeker niet zo dat alle
molenvrienden maar kunnen indutten. Binnen het "Gild Fryske Mounders" is volop beweging in
verband met een mogelijke samenwerking op het terrein der examens. De Nationale Molendag
staat in mei weer in de belangstelling, vmr het laatst overigens in combinatie met de Landelijke
Fietsdag. Verder komt er in Veenwouden een provinciale molententoonstelling, dit in verband
met het feit dat het een halve eeuw geleden is dat er in Leeuwarden een molenexpositie werd
georganiseerd in het kader van de oprichting van de Friese Molencommissie. Volledig verrast
werd menigeen door een bericht vanuit Drachten waax men grootse plannen heeft mei de herbouw
van de molen van Durkz. We zullen de ontwikkelingen ter plaatse met spanning blijven volgen en
hopen dat dit ambitieuze plan om het centrum op te waarderen middels de herbouw van een sfeervol en beeldbepalend monument zal slagen. Men is hoopvol gestemd. Vanafdeze plaats wensen
wij de organisatie veel succes bij hun prijzenswaardige streven. [Iet trehoud van de Friese molens
verdient trouwens de warme belangstelling van een grote groep sympathisanten. Voor de aanwas
van nieuwe donateurs en leden houden het Gild en De Fryske Mole zich uiteraard van haÍe aan-

bevolen. Informeert U eens in uw vrienden- ofkennissenkring. De administratie wacht het resultaat van uw inspanningen met belangstelling af. Doen dus!
Gerben D. Wijnj

Het bestuur heeft ingestemd met het verzoek van het Gild Fryske Mounders de Grote
Molen te Broeksterwoude aan te wijzen als lesmolen voor toekomstige molenaars.
De rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft bericht gezonden, dat de subsidiabele restauratiekosten voor de molen De Hoop te Roodkerk worden vastgesteld op 78.887,-.
op verzoek van de gemeente Dantumadeel bedraagt de subsidie vooreerst 22.156,- te
betalen in de jaren 1999 en 2000. verwacht wordt dat op korte termijn een oplossing kan
worden gevonden voor de rente van voor-financiering.

f

/

16 januari j.l. vond in het Trefpunt te Hallum te Hallum een hoorzitting plaats inzake het bestemmingsplan Hallum-industrie. In dit plan worden ruime uitbreidingsmogelijkheden toegekend aan een tweetal bedrijven te Hallum. Dit zal gevolgen hebben voor
de molen vijfhuizen gelegen aan de Doniaweg te Hallum. In het plan wordt dit vermeld
als: "de in het zuiden van het plangebied gelegen watermolen zal wor.den verplaatst. Een
bestemming ten behoeve van deze watermolen komt in het onderhavige plan niet meer
voor." Binnenkort zullen de stukken officieel ter inzage liggen. wij houden u op de

op

hoogte.

13 februari j.l. vond de overschrijving door het kadaster plaats van molen Het
zwaantje te Nijemirdum aan De Fryske Mole. Hiermee is weer een molen aan het

op

bestand van de stichting toegevoegd.

In de pers hebt u kunnen lezen dat staatssecretaris Nuis een bedrag van 275 rniljoen extra
beschikbaar heeft gesteld om de achterstand in restauratieprojecten in te lopen. Dit plan
genaamd "Op de bres" gaat er van uit dat de restauratie-werken vóór I juli aanbestee4
moeten worden en vóór 1 oktober a.s. in uitvoering komen. wij hopen ook van cleze
regeling een graan§e mee te kunnen pikken hen hebben reeds een plan op stapel.

7

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

Voouitlopend op de komende ontwikkelingen, wordt fler 3l rnaart 1996 artikel 20, lid
2 uit het huishoudelijkreglement geschrapt. De laalste tijd blijkt clit artikel steecls vaker
aanleiding tot verwÍuïende diskussies over wie wel en wie niet aanspraak op de status
van molenaar zou kunnen maken op grond van dit artikel.
Het artikel is ooit ingesteld om beroepsmolenaars binnen het Gild cle status van molenaar te kunnen geven, zonder dat men een examen zou hoeven af te leggen. U/ij menen
als bestuur dat de bestaansreden van dit artikel niet langer aanwezig is en dit cle

afschaffing van dit artikel rechtvaardigt.

Het bestuur van het Gild Fryske Mounders nodigt de leden en de donateurs uit voor de
voorjaarsvergadering. Andere belangstellenden zijn ook welkom. De vergadering vindt
plaats op:

,,0

eí

vrijdag"S. maart 1996 om 19.30 uur in zaal De Lantaerne, Om
de Hervormde Kerk), te Akkrum.

e

toer 8 (tegenover

AGENDA

l.

Opening.
Mededelingen en ingekomen post.
Vaststelling verslag najaarsvergadering 1995.
Verslag bestuursaktiviteiten.
Vaststelling jaarverslag 1995.
Financieel verslag over 1.995.
Verslag kaskommissie, en aansluitend de verkiezing van een nieuw lid voor de kaskommissie.
8. Mededelingen uit de vergadering der leermeesters.
9. Uiheiking certificaten nieuwe gezellen en molenaars door Dhr. Boschma, voorzitter
van de Stichting De Fryske Mole.
10. Eventuele nagekomen agendapunten.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

korte pauTe

Binnen de vereniging zijn er een toenemend aantal leerlingen in opleiding, die hebben
aangegeven om allerlei redenen geen examen te willen of te kunnen doen. Voor d,eze
leerlingen is een nieuwe kategorie leden in het leven geroepen, nl. cle kategorie buitengewone leerlingen.
Dit betekent dat deze leerlingen niet langer binnen de leermeestersvergacleringen
besproken hoeven te worden. Verzekeringstechnisch gezien blijven cleze leerlingen
gewoon verzekerd als waren zij 'gewone' leerlingen.

Verkrijgbaar bij het bestuur is een nieuwe folder van het GFM"
Het is onze bedoeling dat deze folder ligt op alle molens die regehnatig clraaien , zoc),at
aspirant-molenaars weten waar ze terecht kunnen. Op de voorjaarsvergaclering krijgen
alle aanwezige leden enkele exemplaÍen mee naar de molen.
Leden die de vergadering niet bijwonen, maar toch graag deze folcler op hun molen
neerle$§efl, kunnen kontakt opnemen met het bestuur. V/U hopen dat ctit bijclraagt aan
meer bekendheid van het GFM.

In december zijn de leerlingen van molen De Hoop te Stiens, die geslaagcl zijn, op

R. Rosenkarnp, sekl'etaris

1

1. Indien reeds mogelijk: stemming over het voorstel exÍrmens zoals uitgewerkt door

1

2. Rondvraag

het GFM, en De Hollandse Molen.
en sluiting van de vergadering.

korle pauze

13. Dhr. Tollenaar zal een lezing houden over het "Malen in 1996". Dezelezing zou
eerst worden gehouden op de najaarsvergadering, maar moest echter wegens tijdge-

brek worden uitgesteld.

I{et Bestuur

cle

Friese kabelkrant geweest. Dit heeft zoveel positieve reakties opgelevercl, dat wij als
bestuur menen dat dit voortzetting gebiedt.
Daarom willen wij vanaf heden alle leerlingen die slagen voor hun examen feliciteren
middels Nieuws TV op de Friese kabel. Wij hopen dat ook dit zal bijclragen aan cle
bekendheid van het GFM.
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Ledenmu tatte s Gild Fry ske

Mounders
Vanaf het moment, dat wij als vereniging geconfronteerd werden met het wegvallen van
een gedeelte van de subsidies zijn wij naarstig opzoek gegaan naarmiddelen waar wij op
kunnen bezuinigen. Een van deze punten was het meteen stofkam doorlopen van ons
ledenbestand, en wel op het punt van langdurige contributie achterstand.
De leden die dit aangingen hebben wij tot twee maal toe gemaand om aan hun verplichtingen te voldoen. Tot onze spijt zijn wij daarom tot het onderstaande resultaat gekomen.

Afvoeren als lid:

M
G 075 G
G 107 M
BG 140
BG t47
G 152 G
G 163 M
G 171 G
BG 207
G 215 G
BG 251
BG 319
BG 343
D 403
D 428
D 450
G 041

'Wiersma

G B. v/d Meer
G L. Dijkstra
G 127 G A. M. IJselmuiden
G 141 G W. A. Bootsma
G t5t M L. d Jong
BG 159 G. v Stralen-Kroon
BG 164 M. J. Bakker
G 182 G J. Bakker
BG 2L4 B. Scheepers
D 22O A. Bootsma
BG 252 R. v Houten
BG 320 B. J. d Boer
BG 367 J. vld Goot
D 409 H. Velkers
D 437 G. Hylkema
G 054
G 098

H.
v/d Berg
C. M. Geestman
J. J. Kienstra

A. v/d Schaaf
J. Kingma
R. J. Zweyaer
E. J. Hoen
W, v/d Ley
S. v/d V/al
M. v Veenen
S. v Houten-Pilkes
C. Dijkstra d Boer
N. v Keppel
H. T. M. Reckman
G. L. v/d Jagt
J. Ozinga

De volgende wijziging van het ledenbestand heeft te maken met de categorie indeling.
(gewoon lid: leerl., gezelof molenaar)
001 tot 299 categorie G
300 tot 399 cateogorie BG (buitengewoon lid)
(donateur)
400 tot 999 categorie D

BG 050 wordt BG
BG 076 WOrdt BG
BG 115 wordt BG
BG 168 wordt BG
BG 188 wordt BG
BG 205 wordt BG
BG 2L6 wordt BG
BG 2I8 wordt BG
G 3l7Mwordt G 054M

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

055
LAz

162
176
197

2L2
2L7

263

G306L

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

8G304
BG307
8G311

8G314
8G31,2
BG3 t9

8G325
RG329
G055L

Adreswijzigingen:
BG 345 Dhr. T.A.J. v Eysinga, Tusseler 115 (kam.20), 7241 KD [.ochum.
G 038 M Dhr. G. v/d Berg, Ds Noordmanstraat 43,9262 NM Suameer.
G 156 M Dhr. A.J. v Tweel, Skoalshjime 1, 8617 LI Ahhega.
BG 313 Dhr. J.Vf. Maurer, De Finne 6, 8501 PC Joure.
G 228 G Dhr. A. Boersma, Breedpad 13a,8442 AA Fleerenveen.
G 049 M Dhr. S.A. Jager, \V. Dijkstraskaat 6, 8932 GB lreuwarden.
G 289 M Dhr. P. d Jong, De Slinger 28,8401 XM Gorredijk.
Van catogorie L naar G:
G 253 G Dhr. C.A.J.M. Bal
G 257 G Dhr. H. v/d Veen
G 264 G Dhr. J. vld zee
G 265 G Dhr. R.G.H. Rosenkamp
G 266 G Dhr. B. bos
Nieuwe leden
G 058 L Dhr. P.J. v/d Gaag, Pr. B. Hornshasingel 60, 9251

AM Burgurn.

Draaiuren ove tzucht'

9

5

Ook dit j aar ziin wij weer geïnteresseerd in de draaiuren (belast en onbelast), welke onze
Friese molens gedraaid hebben. Deze vraag kreeg u tot nog toe van ons toegestuurcl via
een vragenformulier en daarbij een antwoordenvelop. Doch door het wegvallen van cle
Provinciale subsidie zijn wij genoodzaakt om het op deze manier te doen.
Wij Yragen dus van u alle draaiuur gegevens en eventuele andere wetenswaardigheclen
van uw molen over het tijdsvak l januari '95 tot 31 december '95.
Deze gegevens kunt u opsturen naar B. en G. Gremmé, Tsjibbe Geertswei2l, 8915 HJ
Leeuwarden. U kuntze ook op de aanstaande voorjaarsvergaclering van het GFM in

Akkrum aan ons geven.

Tip: om ook uw kosten te drukken gaarne op
uw molen bezit.

een ansichtkaart welke u vast wel van
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Notulen van de naj aaÍsvergadering
1995
1. Opening

De 59 aanwezigen worden van harte welkom geheten door de voorzitter, Dhr. Kalkman.
In het bijzonder Mw. de JonB, en de heren Boschma en Lenstra namens de Fryske Mole
en de heer Tollenaar die een lezing voor ons zal verzorgen. De heer Van de \Meg, voorzitter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Friesland is door het bestuur uitgenodigd, maar helaas verhinderd deze vergadering bij te wonen.
2. Mededelingen
Er is één mededeling:
De agenda van vanavond is aangepast en wel met de uitbreiding van punt 8: de samenwerking tussen ons Gild en het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
De lezing van dhr. Tollenaar die nu als agendapunt I staat genoteerd, wordt agendapunt
9.

3. Vaststellen verslag vu)rjaarsvergadering
Dit verslag wordt goedgekeurd, zonder op of aanmerkingen, onder dankzegging aan de
heer Van Driel, die dit verslag nog heeft geschreven buiten zijn bestuursperiode.
4. Verslag bestuursaktiviteiten
Als gedeeltelijk nieuw bestuur hebben we het eerste half jaar veel tijd besteed aan het
inwerken. Vooral ook veel tijd is besteed aan het inwerken en voorbereiden van besprekingen beheffende de samenwerking tussen het Gild Fryske Mounders en het Gilde van
Vrrj willige molen aars.
Er is eenz1-jarig lustrum voorbereid en gevierd. En er is ditjaar voor de tweede maal de
Friese Molenmiddag georganiseerd. Helaas viel de opkomst \ryat tegen dit jaar. Verder is
er in molen De Hoop te Stiens een EHBO instruktie-avond gehouden, wat slechts behalve
de organisatoren de aandacht mocht hebben van dhr. De Jong uit Veenwouden.
Het huishoudelijk reglement is ook aan de orde geweest om te bekijken waar enkele artikelen aanscherping zouden behoeven om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.
Besloten is om dit uit te stellen tot er meer duidelijkheid is omtrent de toekomstige
sarnenwerking tussen de beide molenaarsgildes.
Ook de financiële situatie van ons Gild is door het wegvallen van de provinciale subsidie,
regelmatig onderwerp van gesprek geweest, en ook: waar kunnen we op bezuinigingen.
In de komende periode gaan we bezig met ontwerpen van een nieuwe folder om aspirant
leerling-molenaaÍs te interesseren voor onze vereniging, en in dit kader zijn er ook plannen om de procedures van aanmelding tegen het licht te houden.
5. Vaststellen begroting 1996
De heer Smits, penningmeester, geeft een korte toelichting, nadat de aanwezige leden de

l1
konceptbegroting uitgereikt hebben gekregen:
Momenteel zíjn er 250Ieden ingeschreven, echter ik verwacht in 1996 dat er 210 leden
daadwerkelijk lid zullen blijven.
De grootste kostenpost voor het Gild is de Utskoat, naast de kosten die het bestuur maakt
om alles draaiende te houden. Daarom wil ik aan de vergadering voorstellen om cle kontributie te verhogen met f 5,- naar / 30,- per jaar. Deze kontributieverhoging wordt
deels veroorzaakt door, nogmaals, de hoge kosten van de Utskoat.
Dhr. Van Driel vraagt of er een stofkam door de begroting is gehaald, en hoe de penningmeester aan de bedragen is gekomen. De begroting wordt sluitend gemaakt door de
kontributieverho ging.
Dhr. Smits: de bedragen van de begroting zijn vastgesteld a.d.v. het kostenverloop over
1995. Bovendien is het voornemen om samen met dhr. Coppens te gaan zoeken naar
alternatieve financieringsbronnen cq. subsidies.
Dhr. Jellema vraagt naar de post voor lesmateriaal, die op de begroting ontbreekt. Ook
mist hij een post voor ontwikkeling van lesmateriaal, zoals bv. de weerkursus van dhr.
Hofstra. De lesboeken die momenteel worden gebruikt, moeten de leerlingen in de toekomst zelf gaan bestellen. Dit kan niet meer via het bestuur, omdat de hoge portokosten
ook voor rekening van ons komen. De post ontwikkeling lesmateriaal/lesmateriaal t.b.v.
de opleiding en leermeesters, is er doorheen geschoten, mede omdat er in 1995 geen uitgaven voor zijn gedaan. Het verzoek om dit toch als post op te nemen wordt gehonoreerd door het bestuur.
Dhr. wijnja vraagt of de kontributie ook omlaag kan gaan als de kosten van de utskoat
omlaag kunnen worden gebracht. De verwachting is van niet omdat er hoge redelijk
vaste lasten zijn hieromtrent, en de kosten van de Utskoat moeilijk omlaag te brengen
zullen zijn. voorstel uit de vergadering: kijk eens kritisch naar de aanlevering bij de
drukker; is daar op te besparen?
De Fryske Mole studeert reeds op verlaging van de kosten, maar de dikte is bepalencl:
elke pagina kost geld.
De redaktie van de utskoat protesteert tegen een koppeling konEibutieverhoging - kosten
van de Utskoat. Dhr. wijnja vraagt in dit verband of lagere kosten van de fltskoat ook
een lagere kontributie met zich meebrengt. Daarnaast vraagt hij zich af wanneer hij de
werkzaamheden voor de Utskoat moet neerleggen, wie het van hem zal ovememen?
Dhr. De Jong vraagt naar de post van f 800,- voor portokosten. Dat zijn 1000 brieven
vraagt hij zich af. waar worden deze allemaal naaÍ toe verzonden? Mailing, exalnens
opstaÍten, andere post die wordt verzonden. Als bestuur proberen we de kosten van poÍto
ed. zoveel mogelijk te beperken. Het voorstel uit de vergadering om zoveel mogelijk van
de Utskoat gebruik te maken kunnen we dan ook geheel onderschrijven. Echter vanwege
de belangrijkheid van agendapunt 8 konden we het dit keer niet waarmaken.
Dhr. Kalkman onderskeept riog eens dat het bestuur kijkt op elke cent die rnoet worclen
uitgegeven. steeds wordt er gevraagd of het ook anders of goedkoper kan. we doen ons
uiterste best om de kosten m laag mogelijk te houden, maar solns lukt het gewoon niet.
Het streven is er wel heel duidelijk.

Er volgt een stemming over de voorgestelde kontributieverhoging. De hanclen vóór het

t2
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voorstel gaan enthousiast vrijwel unaniem omhoog. Daarmee is de kontributieverhoging
naar f 30,- een feit. De heer Smits merkt op dat de vergadering zo enthousiast is dat hij
ook wel f 35,- had kunnen vragen ...

ten zijn Senomen. Het stelt dat in de besprekingen tot nu toe hct cxarnen stcecls het struikelblok is geweest. Als deze hobbel is genomen, is er meer samenwerking mogelijk.
De vraag die het bestuur aan de leden van het Gild wil voorleggen is of er met dit voor-

6. Verklezlngen bestuur
Dhr. Kalkman, thans voorzitter is aftedend en herkiesbaar na een bestuursperiode van 4
jaren. Aangezien hem geen tegenkandidaten bekend zijn stelt hij voor om een stemming

over zijn herverkiezing te houden. Nog voor Dhr. Kalkman is uitgesproken wordt er
middels applaus aangegeven door de vergadering dat een verkiezing eigenlijk niet nodig
is. Dhr. Kalkman konkludeert daaruit dat zijn herbenoeming voor de komende vier jaar
een feit is.
7. Nieuwe gezellen en molenaars
De leden kunnen vanavond I nieuwe gezel en drie nieuwe molenaars begroeten. Dhr. S.
Smits is bij Dhr. Hoeksha op molen de Phenix te Marrum geslaagd voor zijn examen. De
heren J. Koehoorn, S. Rekem en L. Poepjes krijgen het molenaarscertificaat uitgereikt.
Dhr. lrnstra van de Fryske Mole valt de eer ten beurt om de uiheiking te mogen doen, en
hij doet dit na het houden van een korte toespraak over het molenbehoud in Friesland.
Mede namens alle aanwezige en niet-aanwezige leden worden de gelukkigen gefelici-

stel doorgegaan kan en mag worden.
De leden wordt allereerst om kommentaar gevraagd.
Dhr. Jellema: Het belangrijkste reden van de afscheiding indertijd van het GVM was het
examen. Waar zitten de addertjes onder het gras? De ledenvergaderingen tot nu toe hebben steeds toestemming gegeven om de samenwerking verder te onderzoeken. In het
voorstel dat er nu ligt is een belangrijk punt de rol van de leermeester: deze lijkt in waarde verminderd te worden of zelfs te gaan verdwijnen. Indertijd waren er in de vereniging
de nodige problemen, maar nu is het een bloeiend en welvarend geheel geworden, met
een goed blad. De'rraag wordt opgeworpen: moeten we wel samen? Deze vraagt stoelt
vnl. op de zorg dat,Ie eigen identiteit van het Gild verloren zal gaan bij een verdergaande samenwerking. Iir zitten ook zeker voordelen aan de samenwerking, zoals het lesmateriaal van het GVl,Í. Aan de andere kant wordt door de leerlingen van het GVM onze
wijze van begeleidir,g van de leerling door de leermeester hogelilk geroemd.

Dhr. Kalkman: de eigen opleidingsstruktuur kan in dit voorstel geheel behouden blijven.

teerd.

Dhr. Jellema spreekt zijn twijfel uit over deze stelling van de voorzitter.

E. Samenwerktng Gild Fryske Mounders en Gilde van VriJwillige Molenaars
Dhr. Kalkman licht e.e.a. toe. Het betreft hier een zaak waar aI jaren over gesproken
wordt. Meerdere besturen zijn ermee bezig geweest. Het streven op dit moment is om

Dhr. Blankestein: Toen we nog onder het GVM werkten, waren de eisen nihil voor het
examen. Als leerling wasje geheel aftrankelijk van de steun van degene die kontakt hacl
met het GVM. Terwijl de leerling zich juist bewust moet zijn van de kennis dit vereist is.
Dit he€ft indertijd geleid tot de oprichting van ons Gild zoals we dat nu kennen, omdat
het GVM toen niet toe was aan praten over opleidingseisen. Dhr. coppens heeft indertijd
een heel lespakket samengesteld, dat is overgenomen (later) door de tlollanclse Molen.
De willekeur wie wel en wie niet aan het examen mocht deelnemcn, werd er daarmee uit-

meer gang in het proces te krijgen zodat er sneller duidelijkheid komt over de wijze van
samenwerken. In januari van ditjaar is er in Amersfoort een overleg gehouden door de
Hollandse Molen, examinerende instantie van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, en de
Fryske Mole (op verzoek van ons Gild). In de vorige vergadering bent U geïnformeerd
over de grote lijnen, en in oktober jl. heeft er met een afvaardiging van de Fryske Mole
een overleg plaatsgevonden over de notulen vanjanuari. Deze notulen betreffen vnl. de
examenprocedures en verder staan er voorstellen in hoe we nader tot samenwerking kunnen komen. Er zijn in oktober een aantal misverstanden uit de weg geruimd, en er is
gesleuteld en geschoven aan de voorstellen in de notulen en er is een mogelijk haalbaar
voorstel uitgekomen. Een briefmet het bedoelde voorstel is aan de leden voor de vergadering toegezonden. Een aantal reakties zijn reeds ontvangen: o.a. dhr. IJzerman maakt
zich vooral zorgen over het gestelde op blz.2 punt 5 van de brief aan de leden: zorg dat
het een federatie blijft; zorg dat de vereniging zelfstandig blijft. Waar blijf je als Gild
Fryske Mounders?

Dhr. Blankestein mist nu in het voorstel wat de kursist wel en niet moet weten: de opleidingseisen moeten worden vastgelegd. En de samenwerking moet wortelen in overeenstemming oveÍ een fifty/fifty basis. Uit het huidige voorstel blijkt dit niet. Als Gikl willen

[Iet eerste deel van het voorstel is heel konkreet: dit betreft het examen. Het tweede deel
betreft de opleiding als zodanig en de nieuwe examenaanvragen. Dit moet nog in zijn
geheel verder worden uitgewerkt in nader overleg met het GVM.

Dhr. Kalkrnan: Dit staat in het hoofdstuk van handreikingen, en moet nog nader worrlen
ingevuld. Als we kiezen voor een federatie zijn twee zelfstandige vereningingen.

Dhr. Kalkman geeft aan dat de voorstellen m.b.t. het examen en de handreikingen die dit
verder geeft, nadrukkelijk verder uitgewerkt dienen te worden en dat er nog geen beslui-

Dhr. wijnja vindt de Gildebrief kwaliteit hebben, en ook het lesmateriaal kan zijn goedkeuring wegdragen. Hij zou zich kunnen vinden in een fusie op basis van getijkheicl.

gehaald.

we per slot van rekening ook niet minder worden van de samenwerking.

Dhr. Wijnja: Ik kan me vinden in hetgeen dhr. Blankestein heeft gezegd. De gelijkwaardigheidsgedachte is heel mooi. Als je dit doortrekt, kun je dit ook omdraaien door cle
stellen dat alle leden van het GVM ook lid moeten worden van het GFM. IIet gedwongen lidmaatschap is een teer punt.
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Dhr. Van Ralten: Het Fries diploma moet voldoende zijn. Het onderscheid in diploma's
zou je meteen moeten afschaffen.

Dhr. Hoekstra blijft toch sterke bedenkingen houden.
Dhr. Stockman pleit nadrukkelijk voor het handhaven van het GFM.

Dhr. Dijksha: is zelf ook lid van het GVM. Hij is lid geworden voor het lesmateriaal, dat
niet onder doet voor ons eigen lesmateriaal. Wel is er een zekere weerstand tegen het
proefexamen, waarna het eigenlijke examen moet volgen. Voor de Friese molenaars
dient dit onderscheid er niet te zijn. Moeten we shaks allemaal een nieuw examen doen

Dhr. Bouma: (schriftehjk)
Vragen ter verduidelijkin g :
1.

Wat wordt uiteindelijk de samenstelling van de examenkomrnissie en de rol van

de

leermeester hierin?

met ons Friese diploma?

Z.Bij wie stuit het op bezwaren om de eigen examenstruktuur te handhaven en wat zijn
die bezwaÍen dan precies?

Dhr. Kalkman: de diploma's van ons zijn gelijk erkend met die van de Hollandse Molen.
3.

Dhr. Blankestein: Waarom dan die exha verklaring? Waarom niet zo!

Dhr. Kalkman: de examens en diploma's zijn gelijkelijk erkend. Om misverstanden in
den lande te voorkomen is er de mogelijkheid voor degenen onder ons die op een molen

buiten Friesland willen draaien, om een verklaring van gelijkheid te vragen bij de
Hollandse Molen. Verplicht of nodig is het echter zeker niet!

Wie is onder "tot slot" de anderezljde en welke koncessies zijn er van die kant gedaan?

Inhoudelijke reaktie:
1.

Het is zonder meer bijzonder positief om samenwerking en afstemming na te streven.

We staan immers voor dezelfde zaak; het op verantwoorde wljze behouden van ons
molenbestand.

Z.Er is een basis voor samenwerking als de partijen elkaar erkennen en benaderen

als

gelijkwaardig.
Dhr. Dam uit Dokkum: is het eens met wat dhr. Jellema te berde heeft gebracht. De brief
aan de leden is echter alleen ondertekend door de voorzitter. Wordt het voorstel door het
gehele bestuur gedragen?

Dhr. Kalkman na nog even rondgekeken te hebben in het bestuur: ja.

3. Dat het opleiden voor- en toeleiden naar het examen op een flexibele manier kan worden vormgegeven is een goede zaak.
4. Helaas valt het zeer te betwijfelen of er van al deze positieve punten wel wat heel bliift.
Te veel essentiële zaken zijn niet uitgewerkt. Van echte erkenning van cle getijkwaardigheid is geen sprake, als voor het behalen van een getuigschrift alsnog examen moet
worden afgelegd brj de Hollandse Molen. Bovendien is het zeer merkwaardig clat leclen

Dhr. S.de Jong: In het voorstel gaat het over strukturen van de opleiding. Hebben de leermeesters nog de gelegenheid om hier over mee !e praten?
Het examen vindt plaats met twee leermeesters van buiten de regio. Hoe gaat het dan met
de naamvoering?
Hoe komt het met de literatuur. Ligt dit anders als er examinatoren uit Holland komen?

Konklusie:

Worden in de toekomst nieuwe leden lid van beide gildes, of alleen van het GVM. Het
lijkt wel een sterfttuiskonstruktie voor het GFM! Ik kan me aansluiten bij het idee van
dhr. IJzerman van een kollektief lidmaatschap. De vereniging draait goed, en we moeten

Ons Gild mag er wel zíjn, als haar leden maar tevens tid worden van het Hollanclse Gilcle.
Dat komt simpelweg neer op overname door de Hollanders. En dat is een gezonde basis
voor verdere stappen.

van ons Gild ook eerst nog eens anderhalf jaar lid moeten zijn van het Gitde
Vrijwillig Molenaars.

van

niet door oorzaken van buitenaf dingen laten verdwijnen.
Wat dan?

Dhr. S. Hoekstra: Belangrijk is een zekere mate van samenwerking. Maar moet het op
deze manier? Moet het examen echt op een andere dan de lesmolen worden afgenomen?
Op verzoek een verklaring van gelijkheid van diploma's: kan dit niet automatisch?

Ga gewoon door met samenwerking en afstemming op het gebiecl van opleicling en
exameneisen. Erken elkaars getuigschriften of gebruik eventueel alleen clie van cle
Hollandse Molen. Een MAvo-diploma behaald bij een bijzondere school of een open-

Wij worden ondergebracht bij het GVM:

en zij bij ons? Waarom zouden in de toekomst
nieuwe leden bij het GFM gaan, als je hier toch geen examen kunt doen!
De algemene tendens dit ik bespeur in de voorstellen is geen gelijkwaardigheid, maar wij
worden bij hen ondergebracht.

bare school is in beide gevallen toch ook gewoon een MAVO-diplorna

Dhr. Kalkman benadrukt nog eens het belang dat het bestuur hecht aan het vasthouden
aan de identiteit van de eigen vereniging.

Dhr. Van Schaik: In Friesland kunnen we de merites van een sÍunenwerking goed beoordelen, op grond van onze kennis van beide gildes. De eigen identiteit van het GFM is heel
belangrijk, en dit mogen we ze best laten merken.

!

Na een korte pauze volgt er een tweede kommentaarroncle op verzoek van cle aanwezige
leden:

l6
Dhr. Coppens: De beide gildes zijn veranderd sedert de afscheiding van het GFM. Nu is
er een zekere mate van objektief respekt voor elkaar ontstaan. Dit is inmiddels ook geformaliseerd. De trubbels die er spelen lijken meer een bestuursaangelegenheid dan een
molenaaÍsprobleem. De twee vereniging erkennen elkaars nivo. Nu willen we daarbij ook
een objektieve meting van de resultaten van onze opleiding. De Hollandse Molen en de
Fryske Mole vertegenwoordigen in dezen de eigenaren, op wiens molens wij kunnen
draaien. We stuiten nu op het feit dat er twee examens worden afgenomen. De Hollandse
Molen en de Fryske Mole zijn door ons gewaagd om na te denken over het examen.
Belangrijk is nu dat ze zich niet kunnen bemoeien met de verenigingsstruktuur. De opleidingen zijn goed. De verenigingsstruktuur bepalen we zelf. De vraag is nu hoe gaan we
samenwerken met elkaar. Dat kan nu weer op gang komen na het struikelblok van het
examen.

In dit verhaal zijn er twee essenties:
punt 5 bij aanmelding ev.: dit is een punt dat zeker nader uitgewerkt dient te worden.
Voor een goede diskussie dienen we de Fryske Mole te respekteren die voor ons heeft
onderhandeld, maar ook onze eigen shuktuur. De voorwaarde van lidmaatschap van het

GVM kan
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dhr. Boschma uitgebreid de totstandkoming van het voorgelegde voorstel toe.
Namens het besfuur waagt dhr. Kalkman aan de leden of er doorgewerkt kan worden met

het voorstel dat vanavond is besproken. Als besfuur willen we er graag mee door. we
maken hierbij het onderscheid in l. het examen, en 2. invulling geven aan verdere samenwerking. Punt 5 van het voorstel is een inwllingspunt" maÍu een aantal aspekten hierin
dienen te vervallen.
De ledenvergadering wordt gevraagd om te stemmen ofhet mandaat dat het bestuur heeft
gekregen om te onderhandelen over de samenwerking wordt verlengd of niet. De reakties
van de leden die vanavond zijn gegeven ztllen zeet serieus worden bekeken, en worden
verwerkt in een nieuw voorstel dat zal worden voorgelegd aan de Hollandse Molen. De
Fryske Mole zal door het bestuur worden gewaagd om dit verder met de Hollandse

Molen te bespreken.
Van de nog aanwezige leden stemmen voor: 46

tegen:

en màg niet worden gevraagd van ons.

Het tweede essentiële punt is dat de diploma's algemeen erkend dienen te worden, en niet
middels een aparte verklaring. Het bestuur vraagt ons als leden een mandaat over de verenigingsshuktuur: hoe gaan we als vereniging verder.

Dhr. Van Driel: Het gaat over twee zaken. Dwars zit het gevolg van het feit dat de examens buiten de deur worden georganiseerd. Dit nadenken heeft geleid tot een konstruktie
die geen recht doet aan de opleidingsshuktuur. De leermeester gaat uit het verhaal verdwijnen.
Dhr. Stout: kan zich vinden in hetgeen dhr. Coppens te berde heeft gebracht.
Dhr. Gremmé: De vorige vergaderingen heeft het bestuur steeds het mandaat gekregen
om door te gaan met de onderhandelingen. Is deze meerderheid ook nu nog te krijgen
voor het bestuur? Ik verzoek om een stemming om duidelijk te krijgen of het gegeven
mandaat wordt gehandhaafd of niet.
De heren Bouma en Jellema: Een stemming is overbodig. Het bestuur brengt aan de leden
een tussentijds verslag uit.

Dhr. Coppens: De Fryske Mole heeft het recht om het examen op een andere wijze in te
vullen. We kunnen als vereniging niet zo maar terug komen op een intentie die over en
weer is uitgesproken. Deze vereniging bepaalt zijn eigen shuktuur!
Dhr. Bouma: Het examen hebben we statutair in eigen hand. De Fryske Mole is door ons
gewaagd voor een extem oordeel, en ook de Hollandse Molen wordt niet buitengesloten.

Dhr. Boschma wordt om een reaktie gevraagd. Na toestemming van dhr. Kalkman licht

3

onthoudingen: 10
Hiermee wordt het mandaat en het voorstel aan de ledenvergadering aangenomen.

I.v.m. het late tijdstip van 23.30 uur, stelt de voorzitter dat agendapunt 9, t.w. de lezing
"malen in 1996" door dhr. Tollenaar, wordt uitgesteld naar een volgende ledenvergadering.

Rondwaag
Dhr. De Jong heeft nadrukkelijk aan het zeer op prijs te stellen als de lezing, ook aI is het
in verkorte vorm, toch doorgang kan vinden. Na een korte, doch hevige diskussie wor{t
dit voorstel afgestemd.
Dhr. van schaik: De onderhandelingen zijn onmogelijk af te ronden in 5 weken zoals
dhr. Boschma dat voorstelt. Ik adviseer het bestuur zich niet achter de broek te laten zitten. Dhr. Kalkman antwoordt door te zeggen dat dat ook zeker niet zal gebeuren.
Bovendien is het de intentie van het bestuur om met alles terug te komen bij de leden,
i.v.m. de belangrijkheid van het onderwerp.
Dhr. Van Driel merkt op dat er niet gestemd is over het deel van het voorstel dat het examen betreft. De reaktie uit de zaal is dat het bestuur volmacht heeft gekregen om met
nadere voorstellen te komen.

Dhr. wijnia: Ik heb nog geen mooie foto kunnen maken van de nieuwe gezel en molenaars. Deze worden alsnog verzocht om te poseren.

Dhr. s. de Jong: Komend jaar willen we in veenwouden van zsto6 ttm 27 tog een
molententoonstelling houden in het kader van 50jaar molenbehoud. verschillende
musea stellen materiaal hiervoor beschikbaar. Eventueel kunnen materialen worden
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Het bestuur heeft in april een ingrijpende verandering ondergaan. Aftredend aan het
eind van hun tweede bestuurstermijn waren de heren Van Driel en Coppens, resp.
sekretaris en voorzitter. Benoemd door de ledenvergadering zijn voor hun 2e
bestuurstermijn, Mw. Feenstra en Dhr. Kalkman, resp. 2e sekretaris en voorzrtter.
Eveneens, maar dan nieuw benoemd zijn de heren Cnossen en Rosenkamp, resp.

overgenomen na de tentoonstelling als ze een goed plekje kunnen krijgen. Nader bericht
over de tentoonstelling volgt. Dhr. Gremmé: Is er nog ruimte op de begroting om het
draaiurenoverzicht (de lijst Lubbers) nog te kunnen betalen? Dhr. Smits belooft dit na te
zullen kijken. Reaktie uit de zaal: de mening van de spreker is dat het eigenlijk een zaak
is van de Fryske Mole. Moeten we ons hier niet eens nader over beraden?
Dhr. Kalknan antwoordt dat de Fryske Mole het belang van instandhouding van het
draaiurenoverzicht niet meer inziet.

Dhr. Kalkman: meldt aan de aanwezigen een oude buulkast met binnenwerk die in vervallen staat verkeert. Deze buul staat tijdelijk opgeslagen in een loods. Als er iemand
geihteresseerd is kan hij met hem kontakt opnemen.

opleidin gskommissaris en sekretaris

I'
il

Door het bestuur is in 1995 ook een nieuwe leermeester benoemd, t.w. Dhr. De Jong
uit Veenwouden.
Op 28 april hebben de leermeesters een thema-avond over EHBO georganiseercl in
molen De Hoop te Stiens. Helaas bleek naast de organisatoren en enkele bestuursleden, alleen Dhr. De Jong aanwezig. Een uiterst magere opkomst.
In mei hebben de leermeesters, op initiatief van Dhr. Jellema een excursie georganiseerd naar de olie- en pelmolen te Rijssen en de water-oliemolen te Haaksbergen.

De vergadering wordt door dhr. Kalkman gesloten om ongeveer 00.00 uur onder dankzegging voor de inbreng van de aanwezigen.
R. Rosenkamp, sekretaris

.

In totaal is het bestuur in 1995 12 keer in vergadering bij elkaar gekomen. Dit is 2
keermeer dan in 1994. Dit vanwege de snelle ontwikkelingen in dit verslagiaar m.b.t.
de samenwerking met het GVM en DHM.
De leermeesters zijn in het verslagiaar in totaal 5 keer bijeen gekomen. Ook zij hebben een extra vergadering belegd in het kader van de samenwerking met het GVM.

-

Gild Fryske Mounders

Helaas bleek de standerdmolen te usselo niet toegangkelijk.
Het vierde lustrum van het GFM is in 1995 gevierd met een excursie, door het bestuur

jaarverslag 1995
o

Hetjaar 1995 is voor de vereniging in een aantal opzichten een turbulentjaar geworden.
Niet alleen het ledenbestand heeft een aanzienlijke verandering laten zien, maar ook de
samenstelling van het bestuur. Ook de toekomstige weg die de vereniging in zal slaan
m.b.t. de samenwerking met het GVM is aanleiding geweest tot flinke diskussie. Voor
de duidelijkheid zullen hieronder puntsgewijs de belangrijkste en opvallendste zaken uit
1995 kort worden besproken:

o

georganiseerd, naar het vestingsstadje Bourtange en het Veenmuseun te Barger
Compascuum.
De vereniging is bij bestuursbesluit als kollektief lid geworden van de Vereniging De
Hollandse Molen.
Voor de tweedemaal is in 1995 in samenwerking met hetGVM, afdeling Friesland,
de Friese Molenmiddag georganiseerd. Ditmaal vnl. in het noorden van de provincie.
Of het kwam door het laten afweten van de wincl of niet: de ontvangende molenaars
kregen weinig bezoek.

In

1995 zijn er maar liefst 7 leerhngen geslaagd voor het examen. Tevens zijn er 9
gezellen benoemd in de kategorie molenaar.
Het ledenbestand heeft een flinke opschoning doorgemaakt. Waren er bij het begin
van 1995 nog 257 leden, per l januari 1996 bleken er nog zo'n 235 over. Dit betekent
een netto ledenverlies van 22 personen. De reden hiervoor is dat deze mensen langer
dan twee jaar geen kontributie hebben betaald, en dus door ons zijn afgevoerd van de
ledenlijst. In 1995 hebben z\ch 25 nieuwe leden aangemeld. De verdeling over de
diverse kategoriën is als volgt: molenaars: 86 (-a); gezellen:33 (-9); leerlingen: 41
(+23); buitengewone leden: 40 (-10X+1); donateurs: 30 (-4X+1).
De provinciale subsidie van /1500,- die we geruime tijd mochten ontvangen, is
i.v.m. bezuinigingen bij de Provincie gestopt.
Na vijf jaar organiseren van een stand op de hobbybeurs, om mensen te informeren
over de vrijwillige molenaars, is hieraan in 1995 een eind gekomen. Het resultaat is
een sterk toegenomen naamsbekendheid gewees! en een toename van 25 leden, gerekend over de totale 5 jaar.

I-Iet Bestuur

Hoofdpunten examenvoorstel

ï
I

In het kader van de samenwerking GFM en DHM
N.a.v. de notulen van de bespreking FMIDHM in januari 1995 en gehoord hebbende de
ledenvergadering in november 1995, en de vergadering der leerrneesters, heeft het
bestuur in december een eigen voorstel tot examenregeling ingecliencl. De heren Boschma
en Cramer hebben dit bij DHM onder de aandacht gebracht en onze standpunten nader
besproken. De hoofdpunten van ons voorstel zíjn:

o
o

er wordt opgeleid tot een landelijk examen, afgenomen door DHM i.s.w. met GFM.
de examenkommissie is samengesteld uit 3 examinatoren (2 leden DHM en 1 lid

2L
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GFM/FM), een sekÍetaris, de leermeester van de kandidaat. De leermeester heeft

.
o
.

geen beslissingsbevoegdheid. Nadere uitwerking hiervan wordt gedelegeerd aan de
examenkommissies in de huidige vorm.
er blijft mogelijkheid het examen in het Fries af te leggen.
het onderscheid gezel-molen&[ en molenaar, komt te vervallen.
alle geslaagde leden krijgen een verklaring van DHM waarin staat dat de kennis en
ervaring van betrokkene gelijk worden geacht als zou men examen hebben gedaan bij

.

DHM.
er komt geen overgangsregeling voor de huidige gezellen. Zij worden dan direkt

molenaar.
het GFM blijft opleiden volgens de huidige strukturen. Voor de leerlingen van het
GFM die examen willen doen hoeven geen proefexamen af te leggen. De opleidingsstruktuur die wij hanteren biedt dezelfde waarborg als een dergelijk 'voor'examen.
. de examenmolen is per definitie een andere molen dan de lesmolen.
. leerlingen met uitzonderlijke examenvrees hoeven niet noodzakelijkerwijs hierdoor te
zakken voor het examen.
Op dit moment is de stand van zaken dat DHM en wij het over al deze punten vrijwel
eens hebben kunnen worden. Belangrijk punt van bespreking is nog de in de statuten van
DHM opgenomen verplichting tot lidmaatschap van het GVM. De FM treedt hierin op
namens ons als onderhandelaar, en men heeft als zodanig een federatieve strulÍuur voorgesteld. Voor DHM blijkt dit een nieuw gezichtspunt, maar men staat er vooralsnog niet
afwijzend tegenover. Indien er een goede overgangsÍegeling komt i.v.m. statutenwijziging ed., met de garantie dat aan het eind hiervan een federatie van gelijkwaardige partijen ontstaat, is het bestuur bereid om hierover na te denken. Wij hopen op de voorjaarsvergadering U hierover nader te kunnen informeren, en het geheel in stemming te kun-

.

nen brengen.

R. Rosenkamp, sekretaris

Jaarverslag Molen De Verwachting

(Ameland)
Zoals u allen wel weet is het eiland Ameland al weer twee jaar een korenmolen rijker. En
zoals het met alle nieuwe dingen gaat, hebben ook wij te kampen gehad met meer of mindere
problemen. Om u een indruk te geven waar deze uit bestonden hebhen wij een kleine bloemlezing samengesteld uit gegevens uit het molen logboek.
Jan'95 Na het vastlopen van de bolspil werd de maalinrichting uit elkaar gehaald, de
steenbus werd gereinigd en opnieuw vastgewigd.

22-U2

De wiggen van de ijzerbalk waren losgeraakt, en moesten weer opnieuw geplaatst
worden.

25-U)

De wiggen nogmaals afgesteld en vastgezet. Tevens de moeren welke op de draadeinden door de bonkelaar zitten vastgezet.
25t27-05 De onderste trap verplaatst.
1G07
Vang bijgesteld (werkte niet goed).
31-08
De bolspil liep weer warm, ca. 100 kg meel geproduceerd wiuraan een rcoksmaak
zat.
02-w
De stenen weer uit elkaar gehaald, de steenbus gereinigd en er vetkamers in aangebracht (achteraf bleek datdeze ontbraken). Dit was dan ook de oorzaak van het telkens warn worden van de bolspil. Hierna hebben we er geen last meer van gehad.
04-1 1
De wiggen van het bovenwiel rechtgezet en vastgeslagen.
2Ut2
Het sabelijzer begon aan te lopen, zodat de vang niet meer optfunaal functioneerde.
Daarom de vrijloophoek met een rechter voeghout ruimer gemaakt en er een verstevigings-strook op gelast om het stijver te maken. Door straf te vangen bleek het
sabelijzer zich te willen strekken. Het probleem is nu over.

3G-l2

De wiggen van het bovenwiel zitten weer los. Het blijkt dat de wighoek veel te
scherp is. Na het maken van nieuwe wiggen, nu langere en minder scherp, komt
het probleem niet meer voor.

-

Ook op het personele vlak zij er een paar mutaties geweest ditjaar. Van de groep van vijftien
leerlingen zijn er twee afgevallen. Zij blljven echter wel gernteresseerd en stellen zich
beschikbaar als hulp wanneer dat nodig is. De dertien overblijvers zijn inmiddels met hun
stage op de vaste wal begonnen en hopen aan het eind van dit jaar examen te kunnen doen.
Buiten het sleutelen aan de molen en het lesgeven is er natuurlijk ook graan gemalen voor de
bakker in Hollum. Al met al heeft De Verwachting 54 uur belast en 63 uur onbelast gedraaid.
Aangekocht dit jaar 2650 kg tarwe, en hiervan tot nog toe 2446kC gemalen. Jammergenoeg
100 kg met rookschade. Het graan ging tot nog toe twee keer tussen de stenen door. De eerste
keer braken we het en de tweede keer maalden we het. (vÍij omslachtig). Op dit moment pletten we het eerst op de Phenix te Nes en dan malen we het op De Verwachting. De produktie
van het komende jaar zal dan uitkomen op gemiddeld l0O kg/uur.
W. G.

M.

Heijstek
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Kort Fries Molennieuws

Smallingerland positief over
herbouw korenmolen

De nummers voor de nieuwtjes verwijzen nur de inventafisatie van "Friese Molens"
Bijdragen voor deze rubrick graag schrifielijk aan de refuctie.
43. Yeenwouden- De twintig jaar oude tjasker in het natuurgebied Het Houtwiel heeft
een opknapbeurt nodig en zal daarna worden verplaatst. Deelnemers aan de Friese
molenmiddag van vorig jaar hebben kunnen constateren dat dit nodig is, temeer daar het
molentje ook geen funktie meer heeft. Staatsbosbeheer, eigenaar van de tjasker, leeft met
de gedacht de molen te verplaatsen naar de Goddeloze Singel in de nabijheid van het
fiets- en wandelpad langs de Valomstervaart.

Koudum- De Vereniging Vrienden van de Koudumer Molen wil de dorpskorenmolen vaker zien draaien. Zij is daartoe in gesprek gegaan met enige bouwboeren uit de
103.

NOP die voor hun graan een afzetgebied aan het zoeken zijn. Een maalcontact is in de
maak en moet over enige maanden afgesloten zijn. Molen "De Vlijt" ziet men 's zomers,
naast de weekends, liefst ook op dinsdagen in werking. Dan wordt er markt gehouden en
met een draaiende en werkende molen hoopt men de aantrekkelijkheid van Koudum
voor toeristen te vergroten. De molen heeft twee gediplomeerde vrijwilligers, maar die
wonen in Sloten. De vereniging wil bevorderen dat er uit eigen dorp ook lieftrebbers aan
de molencursus gaan deelnemen. Er komt dan een groep wat de continuiteit van het werken met de molen bevordert. De inspanningen van "De Vrienden van de Koudumer
Molen" hebben inmiddels geresulteerd in de aanmelding van een vijftal serieuze kandidaten. Woordvoerder Sietse Haagsma verwacht dat dit voldoende is om de molen gedurende het toeristen-seizoen draaiende te houden.
124. Wolvega- Vrijwillig molenaar H. Hachmer van de poldermolen "De Gooijer" zond
ons de gemaakte draaiuren over 1995. Die zijn inmiddels doorgegeven aan Gremmé die
een provinciaal overzicht zal maken. We verwijzen hiervoor naar de oproep elders in dit
nuÍlmer. Zoals in Friese Molens gelezen kan worden, is de molen in staat zowel uit- als

Drachten - Het college van burgemeester en wethouders van Snrullingerland heefi positief gereageerd op het verzoek van een werkgroep onr op het hcrtenkuttp aan het
Moleneind een replicaÍe bowvenvan de "Mounefan Durkz Kl.aver". HeÍ college verklaart zich daarmee akkoord met hel verichten van vooronderzoek, waarin bekcken
wordt in hoeverre de herbouw haalbaar is.De Bemeenle overwcegt eventueel de he$t van
de kosten van dat vooronderzoek voor haar rekening le ne,nen.
Appie Bokma, directeur van het gelijknamige reclamebureau aan het Moleneind, is de
geestelijke vader van het plan. Hij is overtuigd van de financiële haalbaarheid en ziet in
realisering der plannen een groot stuk promotie voor Drachten. De uitvoering van dit
ambitieuze plan wil men gieten in de vorm van een werkcrvarings- en onderwijsproject
naar het voorbeeld van het VOC-schip "Batavia" bij Lelystad. Behalve ondememers, zullen dus ook scholen, de stichting vakopleiding en het arbeidsbureau bij de bouw van dit
miljoenenproject beEolJ<en worden. Langs het Moleneind stondcn ooit twee molens
waarvan de molen van Durkz de bekendste was. De andere verdween in 1902 naar
Rosmalen waar

hij nog als romp

aanwezig is. De molen van Durkz werd

in

1837

gebouwd. Aan het begin van.deze eeuw heeft de molen zclfz-wichting gekregen.
Aanvankelijk was het een schorsmolen, later pelmolen. Ook was de molen voorzien van
een koekslagerij. Het eind kwam in 1940. Op 28 september van dat jaar begonnen de slopers met de afbraak van dit monumentale bouwwerk. Wanneer de nijvcre plannenmakers
hun droom weten te verwezenlijken zal over enkele jaren Drachten weer een windmolen
rijk zijn die zeker zal bijdragen aan de verlevendiging van het plaatselijke centrum. We
zullen U op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En mocht [I beschikken over oude
foto's van deze fraaiemolen dan houden wij ons aanbevolen voor publicatie hij volgende
nieuwsberichten over een eventuele herbouw.

(GDV/)

rond te malen. In verband met de hoge waterstand in het voorjaar van 1995 werd van die
eerste mogelijkheid goed gebruik gemaakt. Van de 108 uren werd er 39 uur uitgemalen!
Wist U houwens dat "De Gooijer" een maalcircuit heeft van ongeveer 2,5 kilometer?
132. Hollum- Vrijwillig molenaar Rinus Heystek meldde ons dat de aanbouw voor de
Hollumer molen "De Verwachting" inmiddels klaar is. Vroeger kende deze korenmolen
ook een aangebouwd schuurtje zodat de wens om het beeld van weleer te completeren in
vervulling is gegaan. De uitbreiding is voorzien van twee toiletten, een keukentje en een
werkbank, terwijl het geheel ook nog eens elechisch verwarmd is.

.

Molen van Durkz, Drachten.

-
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Oliemolen centaal op expositie
in Grou
Grou - Tijdens de kerstvakantie hicld heÍ streekmuseum in Grou een tentoonsÍelling die
gehcel gewijd was cmn hct verleden yan de Grouster oliemolen. Voig jaar kreeg het
museum "De Trije Gritenijen"veel materiaal van de fatnilie Dijk:tra die ooit de molen
exploiteerde.

Vergeten restanten
Bij de inventaisatie van "Fiese Molens" zijn

cnkelc nrol.,nrcstdnt(n over hct hooÍd
De h.eer Harmen Zwart uit Engwierum nnakte ons hierop attant. Als een soort
service bieden wij U als lzzer van De Utskoat deze infonnotie alsrutg aan nret dank aan
de heer ZwarÍ. In dit nummer de eerste aflevering.

ge7.ien.

Het bestuur was verschdkkelijk blij met die schenking en wilde het dan ook graag onder
de aandacht van het publiek brengen. Foto's, documenten, kleding en meubels alsmede
oliemolenonderdelen (geleend uit Roderwolde trouwens) gaven een beeld van het leven
en werken op en rond de plaatselijke oliemolen aan de overkant van de Grou.
Op 23 januari 1873 verleende G.S. toestemming voor de bouw. Het moet een prachtig
gezicht zijn geweest die oliemolen daar te zien werken, terwijl in het dorp ook nog eens
twee zaagmolens en een korenmolen voor een levendig wiekengezwaai zorgden. In 1897

werd een stoommachine geplaatst om bij te blijven. Concurrentie was er in de buurt
genoeg: oliemolens hebben gestaan in riy'arga, Akkrum en Imsum om enkele dichtstbijzijnden maar eens te noemen. In 1910 kwam er een dieselmotor en tien jaar later werd
alles voor de sloop verkocht. Voor 190O gulden werden de l-,eeuwarder slopers Hendrik
van der Veer en Sjoerd Schuitemaker eigenaar. Het museum heeft er goed aan gedaan
haar schatten voor het publiek ten toon te stellen. Jammer was het dat we niet eerder op
de hoogte wÍuen van deze bijzondere expositie. Zodoende konden wij U ook niet inseinen. U kunt deze zomer de schade overigens inhalen wanneer in Veenwouden in de

Omgeven door wuivend riet prijkt het spinnekoprestant oon de oever van de Saiter
Petten.
(./bro: H. Zwart).

Skierstins een groots opgezette molententoonstelling zal plaatsvinden.

(GDw)-

.
Oliemolen te Grou.

Interieur vnn het onderhuis.
(foto: H. Zwart).
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Aanvulling Frlese Molens
Kort geleden verscheen het boek Friese Molens.
Een belangrijke verbetering t.o.v. het vorige molen boek is de inventarisatie van molen
restanten. In deze inventarisatie ontbreken echter een drietal restanten.
In deze en volgende Utskoat(en) vindt u een beschrijving van deze molenrestanten, op de
manier zoals die in Friese Molens is gehanteerd. Deze keer het molenrestant bij Wartena
(Warten).
Wartena, Bo arnsterhiem

Plaats en Gemeente en
voorrnolige gemeenten
Naarn
Adres en ligging

Idaarderadeel
Onbekend
Saiter Petten, oostelijk van Wartena. Ongeveer 500 meter
ten noord-westen van molen de Ikkers (nr. 77).

Coördinaten

It Fryske Gea, Van Harinxmaweg

Eigenaar

17, Olterterp

Functie/andere bestemming Voorheen poldermolen

Bouwjaar
I-andschappelijke waarde

windbelemmering
In bedrijf

Onbekend

en

Tamelijk grote landschappelijke waarde met

vrijwel geen windbelemmering

Spinnekop
Vierkant onderhuis op gemetselde voet, muurwerk ca. 70
cm hoog. Het onderhuis is (inklusief het muurwerk) afgedekt met horizontale beplanking.

lnrichting
Schroef
Schroefmaten

Verdere inichting
Bijzonderheden

Houten schroef in betonnen bak
Diameter balk is 28 cm. Schoepen ontbreken vrijwel
geheel. Breedte van de schroefbak is 84 cm.
Aantal gangen was 3.
Ontbreekt
Het betreft hier een vrij grote spinnekop. De zijden rneten
ca. 3,9 bij 3,9 meter waarbij de hoogte + 4 meter
bedraagt. De ingang bevindt zich aan de oostzijde. In de
molen staat een dieselmoter. Voorheen was het onderhuis
gedekt met rode holle pannen. In en om cle molen zíjn
hier noch restanten van te vinden.

De molen wordt genoemd in: Molens in Friesland in oude ansichten deel 1 (nr. 14) + de
latere aanvullingen en verbeteringen door D.M. Bunskoeke en P. Tirnmernans.
Engwierum

Op de onbekende molens uit nummer 80 hebben we enige reakties rnogen ontvangen.
Allereerst kwam er een brie{e van de heer Hengst uit It Ileidcnskip. tlij weet vrijwel
zeker dat de afgebeelde spinnekop van bladzijde 35 ten zuidoosten van Nijhuizum heeft
gestaan. De drukker heeft de molen destijds uitvergroot, maar op het origineel is het
dorpje op de achtergrond vaag zichtbaar. De spinnekop behoorde bij de boerderij van de
familie Galema, thans familie Homsha. De heer Hengst weet dat er aan de overzijde van
dezelfde vaart die uitkomt in het Lange Vliet, nog een spinnekop heeft gestaan die
behoorde bij de boerderij van de familie Flapper. Hij vraagt zich af of iemand van een
van deze molens ofvan beide nog foto's heeft, liefst wat scherpere dan de foto van pagina 35.

De prachtige spinnekop op de achterkant van De Ulskoat nr. 80 was die aan het
Kalverdijkje. Hij werd als zodanig thuisgebracht door de heren Bakker (Harkstede),
Bunskoeke (Purmerend) Swierstra (lreuwarden) en Tirrunermans (lleerenveen). We
wachten nog op aanvullende gegevens.
Achterop dit nummer weer een nieuwe onbekende Friese spinnekopmolen.

Niet bedrijfsvaardig en niet compleet

Constructie
Typ"
Onderhuis

I-Iit ons prentenkabinet

Harmen Zwafi

Molenliteratuur
De Pegstukken 1845-1995 en andere Schijndelse molens
Onlangs bestond de korenmolen "De Pegstukken"in Schijndel 150 jaar. Dat was voor
vrijwillig molenaar Bart Mols aanleiding om de geschiedenis van zl.in rnolen vast te leggen. Burgemeester Scholten schrijft in zijn voorwoord: "Schijndel is acht lnolens rljk
geweest, maar de molen De Pegstukken is het beste voorbeeld van de actieve monurnentenzorg in Schijndel. Als enige werkende molen in Schijndel is de glorie van weleer niet
verloren gegaan. Het boek over De Pegstukken verhaalt over l-50 jaar historie. Met molen
De Pegstukken als rode draad gaat U terug in de Schijndelse t{id, rnaar klrjgt fI tevens
inzicht in de wereld van wind, wieken, kapzolder en kruiwerk."
In feite doet de burgemeester de schrijver hier tekort. Bart Mols gaat lnaar liefst terug in
de tijd tot het jaar 1346.
In een beknopt geschiedkundig overzicht verhaalt Mols over acht verschillende molens
die ooit op Schijndels grondgebied hebben gestaan en waarvan er zes gelijktijdig in
bedrijf zijn geweest. Zo mogel|k is van elke molen een foto opg,enornen. In hoofdstuk 3
vormen de historische gegevens van de korenmolen "f)e Pegstukken" de hoofdmoot, in
hoofdstuk 4 gevolgd door een overzicht van de uitgevoerde restauraties, waarna aan de
technische gegevens de nodige aandacht geschonken worclt. IIet boekje besluit met een
nawoord, bronvermelding en beknopte literatuurlijst.
Het boe§e is gegoten in het bekende formaat van de serie "[n oude ansichten". Dezelfde
uitgever (Europese Bibliotheek) heeft nu een nieuwe reeks bedacht onder de titel
'oToenboekje". Het boekje over Schijndel is keurig uitgevoerd, gebonden in harde band.
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Reakties

Het telt m'n72 ongenummerde pagina's waarop 29 foto's, I kaart, I doorsnedetekening
en 5 andere illustraties een plaatsje hebben gekregen bij de prettig leesbare tekst. Het
boekje kost op de molen Í 32,50 en per post f 31,5O. Aangezien de oplage gering is (300
exemplaren), ligt de prijs van dit soort boekjes altijd aan de hoge kant. Het kan worden
besteld bij de schrijver B. H. J. Mols te Schijndel en wel door overmaking van f 37,50 op
postgiro 5318928 o.v.v. boekje.

(GDW)
Plannen voor regionale molenboekjes
Het is wellicht aardig te melden dat er in Friesland door enkele molenvrienden gedacht
wordt aan een regionale molenpublicatie. Allereerst noemen we het plan van de heer
Hengst uit It Heidenskip die over de molens van Workum en omstreken een publicatie
wil uitgeven, terwijl de heer Swierstua uit lreuwarden met plannen rondloopt om aan de

lreuwarder molens een monografie te wijden.

(GDw)

Mollnologle nr.4
In december 1995 verscheen het vierde deel van dit tijdschrift voor molenstudie. In dit
nuÍlmer staan Vlaamse molens centraal. Zo schreef molenvorser l,oeven Denewet een
uitputtend artikel over de torenkotmolen, het eerste deel van een tweeluik. In deel 1 gaat
het met name om de verspreiding van dit Westvlaamse molen§pe, terwijl in deel 2 de
technische kant behandeld zal worden. De heer De Beer schreef over paardekracht in de
gieterij. Interessant om te lezen hoe paardekracht werd aangewend voor een machine die
kanonnen moest uitboÍen. Erik Tijman vond in Duitsland een nog werkende zeemleermolen waaraan hij zijn bijdrage wijdde.
Het blad kent ook vaste rubrieken zoals een literatuuroverzicht en "lrzers vragen aan
lezers" waarin teruggekomen wordt op het nog bestaande patrokmolenrestant in
Dedemsvaart. Dat blijkt een Zaanse molen te zijn geweest. Het blad kan besteld worden
door ovemraking van f 13,- op postbankrekening 6.104.927 t.n.v. Penningmeester
TlMS-Nederland te Maartensdijk. Voor twintig gulden heeft U een abonnement op het
blad dat twee keer perjaar verschijnt. Nadere informatie wordt graag verstekt door Ïjerk
Oosterhuis, Hondsdraf I 7 te Maartensdijk (te1.0346-2L39ll).

(GD\v)

-

Correctle stand vangbalk
de verwerking van nr. 80 is in het technische artikel van Rinus Ilcystck "de stand van
de vangbalk en de daarmee gepaard gaande krachten op het sahelstuk" in de tekeningen
op de bladzijden 48 en 49 een storend zetfoutje geslopen. In de tekening van situatie 1

Bij

dient de letter P op het kruispunt van de horizontaal en hartvlak asrad te staan, 3 mm lager
dus. Dit is ook in tekening 2 fout gegaan. Om ook hier de P op hct kruispunt van horizontaal en hartvlak asrad te plaatsen dient hij 3 mm links naar boven verplaatst te worden.

Merkwaardlge gevluchten
Naar aanleiding van onze reeks 'Merkwaardige gevluchten' meldt de heer Van Dop uit
Naaldwijk ons iets over een afwijkende consEuctie op zelfzwichtgehied. "7i had de
molen "De Onvermoeidc" in Raarnsdonkveer indertijd ook zelfouichting, nnar dc bediening daarvan ging niet via een doorboorde as, maar d.m.v. een krans op het wiekenkruis
achtenijde, op de as, vóór de kap. De krans werd binnendoor de nrolcnromp bedierul
d.m.v. 2 drafun, welke een verstelling der krans bewe*ten en zo d.m.v. een sÍangenstelsel de kleppen l<ondcn bediencn", aldus de heer Van Dop die voorstelt de reeks aan te vullen met merkwaardige molenaandrijvingen waarin unieke of zeldzarne constructies voor
het voetlicht worden gebracht.

Nogmaal s de Rii ksinvent

arrs

atie

t943
In 'De [Jtskoat' nr. T4vanjuli

L994 en in het nieuwe Friese molenboek (op bladzíjde94)

wordt aandacht besteed aan de Rijksinventarisatie van 1,943. Deze inventarisatie werd
uitgevoerd door de gemeenten op verzoek (L7 december 1942) van het toenmalige
Ministerie van Opvoeding,'Wetenschap en Kultuurbescherming.
De gemeenten dienden daartoe het Ministerie een vragenformulier retour te zenden, voor
industriemolens, poldermolens en waterradmolens respectievelijk een A-, B- of een Cformulier. Tevens moest van elke molen een foto en een kaart waarop de standplaats was
ingetekend worden bijgevoegd. De oorspronkelijke formulieren bevinden zich in het
archief van de 'Stichting Molendocumentatie' (SMD) te Amsterdam.
De gegevens die nodig waren om het overzicht samen te stellen dat in bovengenoemde
publicaties is opgenomen njn afkomstig uit dit archief.

In het gepubliceerde overzicht ontbreken echter de gegevens van de toenmalige gemeente Oostdongeradeel. (Na de gemeentelijke herindeling is deze gemeente met Dokkum en
Westdongeradeel opgegaan in de huidige gemeente Dongeradeel).
Waarom de gegevens van de molens van Oostdongeradeel in het archief van de SMD
ontbreken is niet bekend en was derhalve reden tot een bezoek aan de plaatselijke archie-
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Bij het doomemen hiervan werden afschriften van de ontbrekende formulieren van
de Rijksinventarisatie 1943 samen met de overzichtskaart, waarop de molens staan ingetekend, aangekoffen. De bij deze formulieren behorende foto's waren helaas niet aanwezig. In totaal worden negen molens in de gemeente Oostdongeradeel genoemd, te weten:

omvat twaalf windmolens, waarvan zes korenmolens, twcc houtz.aagnr«llcns en vier poldermolens. Roskorenmolens komen niet voor in de opgave. ()nclcrstaand de in deze

ven.

vijf industriemolens (A-formulieren)

'Staat' genoemde molens.

en vier poldermolens (B-formulieren).

Deze moletx zijn per lebruari 1943:
A (1) Koren- en pelmolen van Ee. Een rietgedekte stellingmolen. Kadashaal gemeente
Ee Sectie C nr.L72. Eigendom van de Firma J.H. Visser enZnte Ee. De molen is
geregeld in gebruik bij de eigenaar. Archiefnummer SMD: 3229.

A

(l-x;tnralr-xlr

(2) Koren-

en pelmolen De Hond te Paesens. Een rietgedekte stellingmolen.
Kadastraal gemeente Nijkerk Sektie A nr.848. Eigendom van de Wed. Dam te
Paesens. De molen is geregeld in gebruik bij H. Dam te Paesens. Archiefnummer

Niar^rier ffit=la{.rier

SMD:3226.
A

(3) Koren-

en pelmolen Ropta te Metslawier. Een rietgedekte stellingmolen.
Kadastraal gemeente Nijkerk Sektie C nr.1106. Eigendom van P.v.d. Heide te
Metslawier. De molen is geregeld in gebruik bij de eigenaar. Archiefnummer SMD:
3227.

A (4) Koren- en pelmolen De Eendracht te Anjum. Een rietgedekte stellingmolen.
Kadastraal gemeente Anjum Sektie B nr.2O7O. Eigendom van B. Brouwer te Anjum.
De molen is geregeld in gebruik bij de eigenaar. Archiefnummer SMD: 3228.
A (5) Korenmolen van Engwierum. Een onttakelde romp. Kadastraal gemeente Ee
Sektie D nr.1613. Eigendom van G. Helder te Engwierum. Deze molen is sinds l9l3
onttakeld. De molen is regelmatig in gebruik bij À. Helder te Engwierum en maalt met
behulp van een electromotor. Archiefnummer SMD: 3232b.
B (l) Poldermolen Keegstra's molen. Een houtgedekte muonts. Kadastraal gemeente
Ee Sectie D nr.866 (hier is 800 met de hand in 866 veranderd). Eigendom van het
waterschap 'De Contributie Zeedijken van Oostdongeradeel'. De molen is geregeld in
gebruik bij D. Keegsha te Engwierum. Archiefnummer SMD: 6435.
B (2) Poldermolen. Een houtgedekte muonts. Kadastraal Semeente Ee Sectie D

Kaart van de voorrnolige gemeente Oostdongeradeel met dctarop aangegeven de in
genoemde inventarisaties

1
2
3
4
5
6
7
I
9

nr.1415. Eigendom van het waterschap 'De Contributie Zeedijken van
Oostdongeradeel'. De molen is geregeld in gebruik bij Gebr. de Boer te Anjum.
Archiefnummer SMD: 6436.

B (3) Poldermolen.

Een houtgedekte muonts. Kadastraal Bemeente Ee Sectie C nr.604.

Eigendom van de erven Popke van Asperen te Hilversum. De molen is geregeld in
gebruik bij A. Castelein te Ee. Archiefnr.6431k.
B (4) Poldermolen. Een houtgedekte muonts. Kadastraal gemeente Ee Sectie D nr.532.
Eigendom van Douwe Martens Memerda te Leeuwarden. De molen is geregeld in
gebruik bij Joh Wijma te Engwierum. Archiefnummer SMD: 6434.
Tijdens het speuren in de archieven werd naast de formulieren van de Rijksinventarisatie
uit 1943 ook een molen-inventarisatie uit 1866 aangetroffen. Het betreft hier de zogenaamde.: 'Staat houdende opgave van de op 1 october 1866 in de Gemeente
Oostdongeradeel aanwezige wind-, water- en roskoornmolens'. Deze inventarisatie
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1

1

12

op

de

genomen moleru.

V/indkoornmolen te Ee. Kad. gemeente Ee Sectie C nr.172.
Watermolen te Engwierum. Kad. gemeente Ee Sectie D nr.8fi).
Watermolen te Engwierum. Kad. gemeente Ee Sectie D nr.-532.
Windkoornmolen te Oostrum. Kad. gemeente Ee Sectie A nr.555.
Windhoutzaagmolen te Aalzum. Kad. gemeente Ee Scctie A nr.7U7.
Windhoutzaagmolen te Aalzuln. Kacl. gerneente [']e Sectic A nr. 1029.
Winclkocrnmolen te Paesens. Kad. gerrlecnte Niikerk Sectie A nr.848.
Watermolen te Jouswier. Kad. gemeentc Nijkcrk Scctie

C--

ru.tttl2.

Windkoornmolen te Metslawier. Kad. gerneente Nijkerk Sectie C nr.79L.
V/indkoornmolen te Anjum. Kad. gemeente Anjurn Sectie B nr.l 18.
Watermolen te Engwierum. Kad. gemeente lje Sectie D nr.927 .
V/indkoornmolen te Engwierum. Kad. gemeente Ee Sectie D nr.ll7l.

In de kolom 'opmerkingen' van dit overzicht staat bij nr. 12:ln den loop van het jaar
1866 gesticht.

Kollum, februari 1996
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I-Iit de knipseldoos ïIr. 40
door: Popke Timmermans

We verlaten de bouwhoek van Friesland en verhekken naar Langezwaag (betekent: lange
weidestreek) in de gemeente Opsterland.
Voor we iets vertellen over een bijzondere molen die daar eens gestaan heeft, gaan we
iets vermelden over de schrijver van onderstaand 'knipsel', Hans de Jong uit Gonedijk.
lazeket de weerman, die zich niet alleen bezighoudt met het weer, maar ook met de lokale historie. De heer De Jong schrijft sinds 1978 in De Vy'oudklank (Nieuws(week)blad
voor Opsterland eo.) onder de titel: ',n Plaatsje mei 'n Praatsje'. Hij is geboren op 3 mei
1921 te Kortezwaag en was tot 1960 onderwijzer te Gorredijk, om zich daama geheel aan
het weer te wijden.
Hij is zelfstandig weerjournalist, buiten het KNMI, die op freelance basis weergegevens
verstrekt aan omÍoep en kranten. Inmiddels heeft hij heel wat weerpraatjes en weerverhaal§es de wijde wereld in gestuurd.
Het knipsel is alweer een aantaljaren oud, maar nog steeds interessant. Het gaat over een
molen met een niet algemeen voorkomende dubbele funktie namelijk: koren- en watermolen. In Friesland kwam deze combinatie op nog enkele plaatsen voor te weten:
o Boornzwaag onder Langweer. De Sweachmermole. Anno 1782 tot heden.
. Idsega, gemeente Wymbritseradiel. Molen 'Hoop op Zegen' (1881 -1929). De molen

is
.
.

afkomstig

uit

l-eimuiden

en

bemaalde aldaar

als molen 'De Wolf'

de

Wassenaarsepolder.

Workum. Het bouwjaar van deze molen is niet bekend, hij verdween omstreeks 1907.
De molen is eigendom geweest van Banning en later van Ferwerda.
Scharsterbrug. De Skarrenmolen. De nog bestaande molen werd

plaats herbouwd.

De molen is

Hennaarderadeel, waar
Wie vult deze lijst aan?

afkomstig

uit de

in

1888 op deze

voormalige

boeken van l.angezwaag. Dat zE eÍ te vinden z.ijn, is tc <ltnkcn atn hct I'cit, (lat de kerkvoogden in 1784 besloten tot aankoop van de outlc bcstaarxlc rog,gcnrolcn cn vervolgens
opdracht gaven tot de bouw van een nieuwe rogfic- cn watcrrnolcn. In l(r(il is Folkert
Folckerts molenaar en in 1691 wordt er gesprokcn van '<lc aklc crr tlc jonge Folckert
Folkerts'. Volgens het molenboek verkopen zijn orfgcnarncn rlc 'wint- of rogrnolen' bij
het 'Swagemer Hoff in 1695 aan Molle Wychers, clic hcrn in 1702, inclusicf het hakkersgereedschap, vemrilt met Nolle Jans voor een 'mgh- of win<ltrnolcrr in l)rachten'. Nolle
Jans verkoopt die molen drie jaar later aan Giolt Bouwes, dic «xrk tc rnakcn heeft gehad
met de 'Jaap Sikkes-molen' in Gorredijk. In de kerkhoeken onbnocten we deze Giolt
Buwes' in l7l2 ook. Met als toevoeging' destijds molenaar in l.angezwaag. Dat klopt:
rond 1700 maalt hij al in Gorredijk. In Langezwaag stuiten wc in 1716 op Hendrik
Oedzes, 'in leven huisman en molenaar'. In het molenhoek wordt verder weinig meer
gezegd over de 'Sweagemer moune', alleen dat er een 'gr«rot huis' naast staat. De provincie had dit laten bouwen voor de controleurs, die helast warcn rnct hct toezicht op de
belasting op het gemaal. Verder nog de mededeling dat de molen in l-angezwaag in 1806
van de lijst van zes Opsterlandse korenmolens is afgevoerd.

Nleuwbouw
de oude roggemolen in Langezwaag ernstig aan ouderdoms gebreken te lijden. De kerkelijke autoriteiten vatten het plan op hem injuni te kopen, te laten aÍbreken
en eÍ een nieuwe molen voor in de plaats te doen bouwen. Waarschijnlijk zijn bepaalde
(onder)-delen van de oude molen nog wel bruikbaar. Er wordt tenminste van reparatie
gesproken, maar de indruk wordt gekregen dat er in wezen een spiksplinternieuwe molen
gaat verrijzen. De Patroons zullen tweederde van de kosten voor hun rekening nemen,
Hendrik Sjoerds 'thans molenaar' eenderde deel. Het bijzondere is, dat men van plan is
een gecombineerde rogge- en watermolen te laten bouwen. Er zijn er van dit type landelijk bekeken maar enkele gebouwd, onder andere één in het Friese Langweer.

In 1784 blijkt

gemeente

hij in die gemeente precies stond is nog niet achterhaald.

De heer De Jong heeft in vier opvolgende nummers van De Woudklank een artikel
geschreven, onder de kop 'Een maand in Langezstaag'. In het jaar dat deze artikelen
geschreven zijn bestond het Hervormde Kerkgebouw 200 jaar en mede daardoor kwamen
deze artikelen tot stand.

Het oorspronkelijke knipsel was niet geschikt voor integrale ovemame, zodat hieronder
een bewerkte versie volgt: In Langezwaag heeft vanouds een molen gestaan.
Uitgezonderd enkele 'sneupers' zullen weinig ingezetenen van nu dat weten. Dat is geen
wonder ook, omdat er van de molen geen enkele foto bestaat. Op het moment namelijk,
dat de molen publiekelijk werd verkocht en waarschijnlijk kort daarna afgebroken, moest
de fotografie nog worden uitgevonden. De verkoop vond plaats in .... 1805. Over die
oude molen, welke ooit gestaan heeft op de plaats, waar Kerkelaan en Hogedijk bij elkaar
komen heb ik nadere bijzonderheden gevonden, die kunnen dienen als aanvulling op wat
er in de inleiding op pagina's 4 en 5 in het boek 'Molens van Opsterland' van Ernst
Huisman en Gjalt Popma over vermeld staat. Die nadere gegevens zijn geput uit de kerk-

Dubbelfunktie
Te Boomzwaag gelegen bij Langweer werd in 1782 een gecombincerde wateÍ- en rogmolen gebouwd. IIet zou best eens kunnen z-ijn, dat de nieuwhouw in Langezwaag plaats
vond naar het voorbeeld van dez.e Iangwecrstcr rn«llcn. l)it tc rnccr orndat kerkvoogd
Wisse Sipkcs Luxw<llda «rp oudc.iaarsdag l7tl5 ccn clcc,luratie irrtlicnt betcffende 'twee
rcizcn naar l,atrgwccr'. llij kan cr lxxrlslxxrgtc hcbbcn Bcnotnctt.
l)at rncn cr in Lang,cz.waag op gchrarxl is <lc rnolcn bchalvc v<xrr hct rnalcn van koren ook
vrxrr hot ontw:rtcrcn varr rlc vli.j luag gclcg,crt l.cycn tusscn dc I krgctliik en de 'dorpsweg'
te gebruiken, duidt erop, tlat cr in rlic ti.ld rxrg cnrstigc prrblc;11g11 hii hogc watcrstanden
in herfst en winter warcn.

Bijna vierduizend gulden
De kosten voor de bouw belopen bijna vierduizend canrli gulilens, orn precies te zijn
f 37M. De eerste uitbetaling vindt plaats in augustus 1784 aan schippcr Sybe Wytses voor
een scheepslading hout'tot de nieuwe rogge- en watermolen'. Willern Roels levert voor
zes stuivers een 'koepring'. Tjeerd Koers beurt zes gulden voor een scheepsvracht steen.
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Pytter Eijtes declareert 59 gulden voor kalk en duikers. Kastelein Sije Veenstra berekent
op 12 januari 1785 twee stuivers voor verteringen, wanneer in zijn herberg belangrijke
koopakten worden ondertekend. Elias Hiddinga levert houtmaterialen voor 92 gulden en
ook wordt molenmaker Pier Annes 'causa' (wegens) enkele malen arbeidsloon uitbetaald. De molen wordt bekleed met riet uit Giethoorn, terwijl op l5 juli 1786 een bedrag
var. 257 gulden wordt uitgetrokken voor de reparatie van oud ijzerwerk en de leverantie
van nieuw ijzerwerk aan de molen, uitbetaald aan Pieter Siedses. Jacob Rients Glas verft
de nieuwe molen voor een bedrag van 77 gulden.
Geen succes
Uit de kerkboeken wordt in de jaren daama gaandeweg duidelijk, dat Hendrik Sjoerds,
die later de achtemaam Molenaar zal aannemen, het om bepaalde redenen niet gemakkelijk gehad moet hebben. Vlak voor de eeuwwisseling is hij soms enkele jaren achterop
met de betaling van de huur. Er bestaat ook een gepeperde rekening betreffende Íeparaties en vemieuwing aan huis en molen uit 1795, dus nauwelijks tien jaar na de nieuwbouw.In 1800 levert Cornelis Hartmans te Gorredijk nog eens voor drie gulden materiaal
aan de molen en is er klaarblijkelijk opnieuw reparatie nodig. Zou de molen op die voorpost bij de Hogedijk misschien kwetsbaar voor stormen en overstomingen zijn geweest?
Het was daar ongetwijfeld een erg tochtige hoek. Tenslotte is ook de Gorredijkster korenmolen De Hoop aan de Hogedijk eind 1914 tijdens een orkaanachtige storm door het
afwaaien van de wieken vleugellam geworden. Of zou Hemdrik Sjoerds geen hoogvlieger zijn geweest wat betreft zijn bedrijfvoering en zal hij de zaak figuurlijk niet draaiende
hebben kunnen houden. Vast staat wel dat de molen in 1805, vrij verrassend gelet op de
geringe 'levensduur', publiekelijk is verkocht en mogelijk kort daarna is afgebroken.

Colofon
Nr.

maart 1996
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Stichting "De Fryske Mole"
Van Leeuwenhoekstr aat 3
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Popke Timmermans

Redaktle-adres:

Met dank aan de heer Hans de Jong te Gonedijk voor het beschikbaar stellen van zijn
artikel in De Woudklank van 23 september 1982.

De bronnen door De Jong gebruikt zijn: De kerkboeken van de Ned. Hervormde
Gemeente te Langezwaag en het boek 'Molens van Opsterland' door Ernst Huisman en
Gjalt Popma. Uitgave Streekmuseum 'Opsterlàn' - Gorredijk.

Waltaweg 53
8765 LN ïjerkwerd
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