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Datum Gild-vergadering

In tcgenstclling tot wat in ons vorige nunrmer werd aangckondigd is dc voorjaars-
vergadering van hct Gild Fryske Mounders niet op de laatste vrijdag van maart
maar op de c^erste vrijdag van april. Dit i.v.m. hct feit dat Goede Vrijdag dit jaar
op 2E maart valt.

verschoven !

Van de redactie
Het nicuwe jaar is voor de molenliefhebbers op een fantastische manier van start gegaan. Met een

Elfstedentocht vrrcg in januari konden de rnolenvrienden zich prima manifesteren en dat hebben

ze ger.laan ook. Wie heeft niet genoten van de tv-beelden met machtig malende molens. We vroe-

gen een aantal molenaars verslag te doen van de dag waarop de Tocht der Tochten aan hun molen
voorbij ging. In ons midden zijn ook molenaars die de vijftiende editie van de monsterrit met suc-

ces wisten uit te rijden. Ook vanuit die groep hebhen we aardige reakties ontvangen. I{et geheel

neetnt in dit numtner een bijzondere plaats in. IIet krijgt daarmee het karakter van een special die
later nog $aag eens zal worden geraadpleegd. Een ander positief punt is dat we in de redactie

wccr versterking hebben gekregen na het vertrek van Willem Entrop. Na jaren van afwezigheid
heft Dick Bunskoeke te kennen gegeven zich weer te willen inzetten voor ons molenliwarLral-
blad. l)oor verhuizing naar Purmerend was dat destijds rnoeilijk te cornbineren, maar sinds eind

vorig ja.l' is Dick met z'n gezin in Bolsward neergestreken, hoewel hij nog wel op het

Stru:karchief Waterland in Punnerend werkzrarn is. We heten hern hartelijk welkorn en hopen op

een gocdc samenwediing. Leden van de stichting "llet Zwaantje" van Nijernirdum krijgen dit
numrrcr ook toegezonden. Zoals bekend is deze rnolen overgegaan naar stichting De Fryske
Molc. Graag zien we natuurlijk zo veel mogelijk molenlieÍhebbers uit Nijrnirdurn en orngeving
als donateur toetreden tot de provinciale molenstichting. U kunt dan ook vier keer per jaar De
Utskrxt blijven ontvangen. Mogen we ook op uw steun rekenen? In dit nummer is traditiege-
tlouw weer wat molenliterafuur opgenomen. Uw bijzondere aandacht vragen we vmr de videa
bandcn over Tqanse Molens en Stoere Werkers. Eindelijk is dit historische beeldrnateriaal nu vool'
iedetcen trercikbaar. Bovendien kunt U als lezer van De Utskoat voordelig (pofitij en rnet kor-
ting) aan de banden komen. We hebben een lezersaanbieding met cle uitgever geregeld. U kunt
daarhij gcbruik maken van de bon die elders in dit nummer is afg«l-r'ukt. Wilt t, het blad niet ver-
knippr.n dan kunt U ook een fotokopie opstuen. Een aardige verrassing zo dachten wij aan het

begin van een nieuw molenjaar. We hebben in dit nummer weer lezenswaardige bijdragen kunnen
plaatsen over uiteenlopende onderwerpen. Steetls vaker bereikt de kopij ons ook op diskette wat
een vlotte verwerking mogelijk maakt. We zeggen de trouwe inzenders hartelijk danli voor deze

kostcnhesparende bijdragen. We spreken de hoop uit dat veel molenvriendcn dit nurruner weten te

waardercn en dat we in de toekomst steecls meer lezers in ons midden krijgen. Ook rnet uw hulp
kan dat Inogelijk worden. Wellicht dat de Nationale Molendag op l0 mei zo'n mornent is waan:p
[J nieuwe donateurs weet te werven. Onder het therna "NEDERLÀND-MOLENLAND" zrl
door "De [Iollandsche Molen" in zo breod mogelijke kring bekendheid gegeven worden aan het-
geen rnolens te bieden hebben aan het Ne<lerlands publiek. Zo wordt de Nationale Molendag in
een bredcr kader geplaatst en de publiciteit gericht op het gehele seizoen. De Nationale Molendag
dient daalbij als shrt van het molenseizoen dat van mei t/m oktoher loopt. & verschijnt een spo-

ciale rnolenseiz-mnskrant die bol kornt te staan van allerlei aktiviteiten op en rond rnolens in het

hele land. AIle urolenorganisaties, -eigenaren en (vrijwillige) molenaars zijn benaderd orn hun

evcnernenten door te geven en dat te voozien van een scherpe kleurenfoto of ander illustatit>
matctiaal. We zijn razend benieuwd naar het resulLlat. We wensen U tot slot een gocd draaiend

molenscizrcn, veel leesplezier en eh... succes met de leden- c.q. donatcurswer ingl
:ND

Agenda
Mededelingen voor deze rubriek graag schriftelijk aan de redaktie

16 maa-rt: Ornrop Frylsàn zendt de special over met name beroepsmolenaars in
Fryslàn uit, aanvang 13.00 uur

l7 rnaart:
4 april:
-5 april :

19 april:
l0 rnei:
17 rnei :

28 juni:

30 augustus:
I novernbcr:
7 novernhcr:

15 novemher:

llerhaling van de molenfilm op Ornrop Fryslàn, 19.30 uur en 20.50 uur.
Vcrcrjaarsveryadering Gild Fryske Moundcrs tc Akkrum
2.5-jarig bestaan Gilde van Vrijwillige Molenaars
Molenruilheurs (Bethelkerk, Burg. Norbruislaan I, Utrecht-Zuilen)
25-ste Nationale Molendag
Sluitingsdatum kopij nrunmer 86 (uni-nurruncr)
Westlandse Molendag, welkom op 13 molens in het Westland
(inl. 015-3808432; ook in nr. 86 plaatsen we mecr inforrnatie)
Sluitingsdatum kopij numrner 87 (septembcr-nurnrner)
Molenruilbeurs (lokatie: Utrecht-Zuilen)
Najaarsvergadering Gild Fryske Moundels tc Akkrurn
Sluitingsdatum kopij nuruner 88 (december/kerstnumrner)

ierbenG
. Bij de foto op tlc toorpagina: ElfstedcnlochÍschaaÍsers pctsscrcn koren- en pelmolen

"De Onderncning" Íe WiÍmarsunt (foto: Dick Bunskoeke). Wijnja 
-



MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

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:

vrijdag 4 april 1997 om 1930 uur in zaal De Lantearne Om 'e toer E (tegenover de
Hervormde Kerk), te Akkrum

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen post
3. Vaststelling verslag najaarsvergadering 1 996
4. Verslag besturu'saktiviteiten
5. Vaststelling jaarverslag 1996
6. Financieel verslag over 1996 en verder
7. Verslag kaskommissie, en aansluitend de verkiezing van een nieuw lid voor de kas-

komrnissie

KorÍe Pauz.e

8. Mededelingen uit de vergadering der leermeesters
9. Uitreiking certificaten nieuwe gezellen en rnolenaars

door Dhr. Boschma, voorzitter van de Stichting De Fryske Mole
10. Verslag huidige stand van zaken samenwerking GFM/GvVM
I 1. Eventuele nagekomen agendapunten
12. Rondvraag

KorÍe pauTe

13. Lezing door dhr. J. Bergstra, met als onderwerp "De Amerikaansc Windmotor als
poldergemaal in Friesland"

14. Sluiting van de vergadering.

Het Bestuur

Jaarverslag 1996
Het Gild Fryske Mounders heeft in 1996 l0 nieuwe leden mogen begroeten, tegen een
zestal leden dat heeft bedankt. Dit betekent dat per I januari 1997 het Gild een ledental
heeft van 239 leden. In 1996 zijn er 9 leerlingen geslaagd voor hun exatnen en zijn er'

maar liefst l2 gezellen benoemd tot molenaar.
Door het ontbreken van een antwoordkaart bij het verzoek om de draaiuren op te geven
bij Mw. Grerruné, bleef de respons hiervan beperkt tot slechts 22 inzendingen. Een be-
droevende respons, aangezien een postzcgcl, ofde extra moeite om een brieÍkaart te pak-
ken toch niet echt de reden hiervan zou rnogen zijn.
In 1996 is er ook een bestuursvacature ontstaan, doordat Mw. Feenstra zich wegens
gezondheidsredenen heeft moeten terugtrekken uit het bestuur. Haar taken als 2e secreta-
ris zijn overgenomen door Mw. Gremmé. Voor de vacature hebben zich geen belangstel-
lenden gemeld.

In het verslagiaar heeft het bestuur de publiciteit rondom het Gild een nieuw elan prohe-
ren te geven door een nieuwe folder te presenteren, een poster te ontwerpen en deze
meteen ook te verspreiden onder de leden om op te hangen op de molens. Ook de VVV-
kantoren en Bibliotheken in Fryslàn hebben een folder c.q. poster ontvangen. De
bekendheid nam verder toe doordat het Gild Fryske Mounders in 1996 in vrijwel alle
gerneentegidsen is opgenomen als vereniging. Publiciteit blijft ecn punt van aanclacht,

Voor, tijdens en na de vergadering zijn in de zaal een aantal zaken verkrijg-
baar.

Allereerst kunnen de mensen die tijdens de najaarsvergadering te kennen gaven
belangstelling te hebben voor een bepaald molenboek dat bij de boekentafel afha-
lcn. In de meeste gevallen kon aan de vraag worden voldaan. Voor alle zekerheid
kunt U eventueel bellen met de redactie.
Vcrvolgens maken we de molenaars erop attent dat er weer gesmolten varkens-
rcuzel en bijcnwas gekocht kan worden. De reuzel wordt aangeboden in blokken
van 2,5 kg en kost per doos van 10 kg Í 25, .U kunt telefonisch bestellen bij Joh.
Kooistra (tel. 0514-531712privé of 0514-531230 werk).
Last but not least wijzen we op de uitgave "Vierhonderd jaar houtzagen met
wind", de langverwachte uitgave met bijdragen over o.a. de octrooien van
Cornelis Comelisz van f.litgeest, de verspreiding van houtzaagmolens, houtvlotte-
rii op de Rijn en de techniek van het houtzagen. Door deze uitgave op de vergade-
ring aan te schaffen bespaaÍt U portokosten. Het boekwerk (A-4 forrnaat) bevat
het verslag van de studiebijeenkomst "Een Besonder Creckwerck" welke gehou-
den werd op 27 en 28 november 1993 en is een co-productie van TlMS-Nederland
cn hct Gild Fryske Mounders. De prijs bedraagt op de vergadering / 3 1,-50.
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reden waarom er later in hetjaar plannen rezen orn de folder en poster alweer te vernieu-
wen en in kleur uit te brengen.
Het Gild kreeg ook enige publiciteit in de pers, middels een bericht over Nationale
Molendag en enkele stukken over molenaars in Fryslàn. tlet ligt eigenlijk in de bedoe-
ling om te proberen deze lijn vast te houden, en de bekendheid van het Gild Fryske
Mounders verder te vergroten binnen de provincie.
Een andere vernieuwing hebben de procedures voor aanmeldinS en exarnen ondergaan.
Deze zijn tegen het licht gehouden en voor nieuwe leden verduidelijkt, waarbij lestreefd
werd naar het vaststellen van heldere en duidelijke lijnen, waarbij de nieuwe leerlingen
precies weten waar ze aan toe zijn. Het bijzonder-molenaarschap daarentegen, bedoeld
om rnolenaars die beroepsmatig met molens bezig zijn geweest, zonder examen te
benoemen tot molenaar, is bij bestuursbesluit praktisch afgeschaft. De molenaars die
hierop een beroep zouden kunnen doen hebben het of al gedaan, of willen hier geen
gebruik van rnaken, zo bleek meer en meer. In dit zelfde kader heeft het bestuur ook
besloten orn de leerlingen die aangeven niet aan het examen te willen deelnemen, op te
nemen in een aparte categorie genaamd 'huitengewoon leerling'. Hiermee hopen we de

belasting die deze groep leerlingen op de 3 maandelijkse leermeestersvergadering legt
enigszins te verminderen.
De leermeesters hehben ook ditjaar weer een excursie voor de leerlingen georganiseerd,
waarbij ook veel reeds geslaagde leden meegingen. De excursie ging ditmaal naar het
Groningse, t.w. de oliemolen Woldzicht in Roderwolde, de koren- en houtzaagmolen De
Fram te Woltersum en het zaag- korenmolentje te Bovenrijge.
In september is dit jaar in overleg met het GvVM, afd. Fryslàn, reeds voor de derde keer
de Friese Molenrniddag georganiseerd. Een activiteit voor de molenliefhehbers die we
zeker zullen voortzetten.
Ook is er overleg geweest over de situatie rondom de leerlingen op de molen in
Surhuisterveen, en is er in overleg met de betrokkenen en de leerrneesters een oplossing
gevorrden voor het lessen op deze molen. Helaas moesten we constateren dat 'De
Phenix' te Marrum door de Stichting De Fryske Mole aan de ketting werd gelegd.
tlopelijk zal de restauratie snel zijn beslag kunnen krijgen, zodai deze rnolen door ons
weer snel als lesrnolen in gehruik genomen kan worden.
Ook in 1996 zijn de verzekeringen van onze leden nader bekeken. Ilierover wordt in
1997 via de fjtskoat nader informatie aan de lcden verstrckt. Dc rnaalkursus voor alle
geslaagde leden die momenteel in voorbereiding is, wordt ook in de loop van 1997 ver-
wacht.
Naal aanleiding van de niet altijd optimale toezending van de Utskoat aan onze (nieuwe)
leden heeft het bestuur hesloten om voortaan de adressen van de leden zelf aan te leveren
aan de redactie, in de hoop dat nu iedereen op tijd zijn fltskoatontvangt.
Naar aanleiding van de presentatie van het boek "De windmotor als poldergemaal in
Friesland" van de heren Bergstra en Hengst, is de werkgroep "Amerikaanse
Windrnotoren" opgericht. In samenwerking met. met de leenneesters is besloten om
deze 'rnoderne' poldergernalen op te nernen in het lesprograrnrna, welke voorbereidin-
gen in het verslagiaar zijn gestart.

IIet overleg rnet de Vereniging De l{ollandsche Molen. de Stichting De Fryske Mole, en
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het GvVM, hebben in dit jaar geleid tot een principeakkoord over de invoering van een
landelijk examen. Het is de bedoeling om in het komende jaar een aantal hobbels nog
glad te strijken, alvorens het akkoord ter stemrning aan de leden voor te leggen, waarna
het hopelijk in werking kan gaan treden. Als haalbare invoeringsdatum wordt aan I jan.
1998 gedacht.

R.G.H. Rosenkamp
secretaris

Mededelingen
Op zondag l6 maart om 13.00 uur zend Ornrop Fryslàn een progÍamma over mole-
naars in Fryslàn uit. De opnames hiervoor zijn in februari gemaakt op met name door
berocpsmolenaars bemande molens, na uitgebreide gesprekken rnet die molenaars. De
uitz.ending duurt ongeveer 30 minuten. Op 17 maart wordt de uitzending herhaald om
van 19.30-20.00 uur en van 20.50-2I.20 uur. Het bestuur zal de uitzending opnernen
op video en op een later tijdstip tijdens een ledenvergadering vertonen voor diegenen
die de uitzending moesten rnissen.
De voorbereidingen voor de aangekondigde maalkursus zijn vrijwel gereed. De cursus
zal bestaan uit ó praktijkavonden te beginnen in de maand september op rnolen De
Hoop in Stiens. Over de kosten is op dit moment nog niets bekend, maar deze zullen
zo laag mogelijk worden gehouden. Aan de cursus kunnen 6 personen deelnemen,
waarbij als voorwaarde geldt dat ze geslaagd lid moeten zijn.
Het draaiuren-overzicht wordt dit jaar voor de tweede rnaal als experiment rniddels De
Ulskoat opgevraagd zonder antwoordkaart. Nogrnaals: z.end Uw gegevens inl

Ledenmutaties
Adreswijziging:

Dhr. K. de Groot, Ringweg 27 -A,9073 IIG Marrurr-r

Nicuwe leden:
G 166 L Dhr. A.H. Bootsma, Tichelwurt 13, 903-5 AT Droruiip
G 243 L Dhr. H. Kolkman, AletÍn 2, 9151 KS llolwerd

Opzeggingen:
Dhr. G.P. Hachmer, Oosterstreek 71, 8388 NL Oosterstreek
Dhr. H.J. Rabe, De Bast 39, 8521 PJ Sint Nicolaasga
Dhr. J.H. Santema, Buorren 8, 8851 EN Tzurnmarurn
(wegens overlijden)



Notulen naj aarsvergaderirrg Gild
Fryske Mounders 1996

Opening
De ongeveer 60 aanwezigen worden van harte welkom geheten door de voorzit.ter, dhr.
Kalkman. Een bijzonder welkom wordt geheten aan Mw. De Jong, dhr. Boschma nalnens
de Stichting De Fryske Mole en dhr. Hofstra, die vanavond een lezing voor ons zal verzor-
gen.

Mededelingen
Binnengekomen afzeggingen: dhr. Nijpjes, dhr. Gremmé, dhr. Karnrninga, dhr. Rosenkamp
en dhr. Kamerman.
De vergadering staat een ogenblik stil bij het overlijden van Mw. Kamerman.

Vaststellen verslag voorjaarsvergadering 1996
Het verslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

Versla g bestuu rsactiviteiten
De afgelopen periode heeft het bestuur weer naarstig gezocht naar extra financiële midde-
len. Het blijkt echter dat enkele fondsen die voor ons interessant zijn alleen projecten willen
steunen. Reden te meer om nieuwe activiteiten als zodanig van structuur op te zetten. De
procedures rondorn de aanmelding en het examen worden meer gestroomlijnd. Dit proces is

in een vergevorderd stadium, en waarschijnlijk is hier de volgende keer meer over te vertel-
len. Het ledenbestand wordt iederjaar met de verschillende 'belanghebbenden' vergeleken
op juistheid. Vooral de verzending van De Utskoat zal speciale aandacht krij gen. De werk-
groep spinnekoppen heeft niet als zodanig bestaan. Er blijken wel plannen te liggen om
enkele tekeningen te maken. Hiervoor zullen enkele mensen worden benaderd waarvan wij
denken dat zij de rnogelijkheden hebben om deze te vervaardigen. Als bijzondere activiteit
in het najaar wordt ditmaal driftig gestudeerd op de mogelijkheid om de leden een maalcur-
sus aan te bieden. Zodra hier iets concreets over te melden is wordt U nader geïnformeerd
via De Utskoat. Ook de nieuwe eisen i.v.m. de voedingsmiddelenindustrie worden hier zo

mogelijk in meegenomen. Er is weer een Friese Molenmiddag georganiseerd. We zijn sinds

kort in de gelukkige ornstandigheid dat we een Werkgroep Amerikaanse Windmotoren heb-
ben. Er bestaan reeds plannen om tenminste één windmotor regehnatig te laten draaien.
Waar de presentatie van een boek al niet toe kan leiden. De verzekeringen van onze leden
hebben we ook nader bekeken, en in De Utskoat van maart 1997 zal hierover nadere infor-
matie komen. De suggesties voor activiteiten die enkele leden ons hebben gedaan, hebben
we op onze ideeënlijst geplaatst voor nadere uitwerking. We houden ons aanbevolen voor
meer! De huidige folder zal geheel worden vernieuwd en in een representatieverjasje wor-
den gestoken. Dit geldt ook voor de poster.

Door de gehele provincie staat het Gild Fryske Mounders inmiddels in de nieuwe uitgave
veel gerneentegidsen vermeld. We verwachten dat er nog meer gidsen zullen volgen.
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Mededelingen uit de vergadering der lccrnreesters
Er zijn de laatste periode geen examens afgenornen. Dhr. Sietzerna en dhr. De Jong gaan
nauw sarnenwerken n.a.v. het opleiden van leerlingen uit Surhuisterveen. De leerlingen heb-
ben les in Broeksterwoude en Surhuisterveen, waarhij dhr. De Jong als eindverantwoordelij-
ke leermeester zal optreden. Dit concept zal nog nader in de leermeestersvergadering wor-
den besproken.

Dhr. Bergstra van de Werkgroep Amerikaanse Windmotoren heeft een lespakket samenge-
steld. Dit zal nog ter beoordeling aan het bestuur en de leermeesters worden voorgelegd. Op
Ameland zullen volgens dhr. Gremmé in 1997 rnaar liefst 8 personen gaan deelnemen aan

het exalnen. Vanaf heden zal de opleidingscomrnissaris één, i.p.v. twee keer per jaar verslag

doen van de opleidingsaktiviteiten. Dit zal steeds plaatsvinden in de voorjaarsvergadering.

Uitreiking certiflrcaten
De voorzitter nodigt dhr. Boschma hiervoor uit.
Dhr. Boschrna geeft een uiteenzetting waar de Stichting De Fryske Mole zich momenteel
mee bezighoudt. Allereerst het beleidsgedeelte: Momenteel draait het bestuur alleen op de
zgn. 'vutters'. Ook het algemeen bestuur wordt slecht bezocht. flet voorstel is dan ook orn
een professioneel Dagelijks Bestuur sarnen te stellen, en het Algemeen Bestuur te laten ver-
vallen. Het wordt de komende tijd zeker rnoeilijk om alle molens de nodige aandacht en gel-

den toe te bedelen. Men stuit in toenemende mate op de onwil van gemeentebesturen, de
goede niet te na gesproken. Waar de Stichting De Fryske Mole zeker geen bezwaal tegen

heeft is dat er rnolenstichtingen worden opgericht, aangezien dit waarschijnlijk het trehoud
van het rnolenbestand slechts ten goede zal kornen.
Op 9 deccrnber a.s. vindt er een, door omstandigheden uitgestelde, vergadering plaats wau.
in we hopen tot een afronding van de besprekingen rondorn de exarnens te kunnen kornen.

De uitreiking:
Het certificaat molenaar wordt uitgereikt aan dhr'. Havenaar , dhr. Heick en Mw. Den Os.

Dhr. Ilavenaar wordt 'de koopman' in het gezelschap, aÍkornstig van de 'molenaarsgl'oep
Makkinga' genoemd, terwijl dhr. lleick als amhachtsrnan wordt betiteld, waarbij Mw. Dcn
Os hetjuiste oog bezit voor de presentatie en de aankleding. De wens van dhr. Havenaal onr
een poffertjeskraam te beginnen zal z-eker in vervulling gaan met de hulp van zijn collega's.
Dan twee speciale uitreikingen te weten de certificaten van de heren Hijrna en Van
Reeuwijk.
Dhr. Hijma is beroepsmatig betrokken als rnolentnaker en vrijwillig rnolenaar op de
Binnernamolen. Dhr. Van Reeuwijk is rijksconsulent van de Rijksdicnst voor cle

Monumentenzorg. Als dusdanig is hij nauw betrokken bij de staat van ondcrhoud van de
molens, maar ook eertijds bij het opleidingssysteern van het Gild Fryske Mounders.
Dhr. Van de Gaag, met uitstekend resultaat geslaagd bij De tlollandsche Molen, maar
betrokken bij het Gild Fryske Mounders cloor het bijwonen van de lessen op rnolen De
Ilond in Paesens, krijgt het certificaat gezel uitgereikt.
Dhr. Stout is helaas afwezig om zijn certificaat gezel in ontvangst te nemen.

Dhr. Boschma sluit af met een gloedvol hetoog over een goede sarnenwerking en wecler-
zijdse erkenning door De [Iollandsche Molcn.
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Financiën
De leden krijgen de concept begroting 1997 uitgereikt. De subsidie van de Stichting Fonds
Bijzondere Activiteiten ten bedrage van / 2000,- is aan ons doorgegeven van de Stichting
De Fryske Mole, t.b.v. onze opleidingsaktiviteiten. De gelden van het de;rcsito zijn in maart
a.s. vrij te besteden. Het bestuur stelt daarom voor in de komende voorjaarsvergadering
hierover nader te beslissen, zodat de leden de tiid krijgen na te denken over mogelijke beste-

dingsdoeleinden of anderszins. De post PR wordt substantieel verhoogd in verband met
meer aandacht voor deze activiteiten, mede in verband met het beëindigen van onze activi-
teiten op de Hobbybeurs. Dhr. Coppens stelt nu reeds voor om geld te reserveÍen voor het
25-jarig bestaan van het Gild Fryske Mounders en de daarbij komende festiviteiten. Ten
tweede geeft hij in overweging om voor nieuwe leerlingen het lesmateriaal te bekostigen,
als nieuwe leerlingen hierin een bezwaar zien om lid te worden. Dhr. Jellema geeft aan dat

dhr. Eysinga eertijds het bestuur reeds gewaarschuwd heeft voor een deposito. Het gevolg is

nu het stopzetten van de subsidie. Hij stelt zich verder op het standpunt dat er geen verdere
contributieverhogingen nodig zijn als een ieder maar betaalt. Dhr. Timmermans stelt voor in
De Utskoat geen depositobedrag te noernen, om te voorkomen dat de "geldgevers" niet
meeÍ zo gul zijn. Het concept zoals voorgesteld wordt door de vergadering aangenomen.

Afscheid Elles Feenstra
Elles is in Stiens begonnen in 1988 als leerling en heeft in 1991 zitting genomen in het
bestuur, met als taak de verzorging van de ledenadministratie en bijverwante zaken. Het
bestuur dankt haar voor de grote inzet en het enthousiasme. Als tastbare blijk van waarde-

ring wordt haar een pen met inscriptie uitgereikt, en uiteraard een grote bos bloemen.

Rondvraag
Dhr. Wijnja: alle gecertificeerden worden verzocht bij elkaar te komen voor de foto. Een
donateur van De Fryske Mole heeft een molenbibliotheek beschikbaar voor verkoop aan de

leden. Dhr. Wijnja zal de beschikbare boeken vermelden in De tltskoat. Belangstellenden
kunnen zich bij hem melden. Dhr. Entrop heeft moeten besluiten te stoppen als redactielid
van De Utskoat. De redactie verzoekt een ieder om de kopij zoveel mogelijk op diskette aan

te leveren. Dhr. Zijsling is getroffen door een hartkwaal. De vergadering zendt als attentie

een kaart ter ondersteuning.
Dhr. Jcl.l.enru: n.a.v. het draai-urenoverzicht: Gaan we eÍïnee door of wordt het gestaakt?

Destijds was er een competitiestrijd, welke nu verdwenen lijkt. Dhr. Bouma vult aan door er
wel een verloting aan te willen verbinden. Het bestuur besluit de problematiek rondom het
dlaai-urenoverzicht nogmaals mee te nemen.

Dhr. Coppens: n.a.v. de ARBO-wet. Deze is niet van toepassing voor vrijwilligers die min-
der dan 40 uur op de molen zijn. Meer uitleg volgt nog in De Utskoat.
Dhr. Sietzerna: n.a.v. de eisen voedingsmiddelen. Dhr. Kalkman geeft aan dat dit in de
maalkursus meegenomen zal worden.

Mw. GrentnÉ: níunens dhr. Nijpjes wordt verzocht om een vervanger op molen "De Victor"
te Wanswerd.
Hiennee sluit het zakelijke deel van de vergadering zich om 21.05 uur. Na een pauze met de
nodige hapjes en drankjes, voorzien door dhr. Hettema, geeft de voorzitter het woord aan
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dhr. Hofstra. Hij geeft een boeiende lezing over de geschiedenis van de molenviergang te

Aarlanderveen. Aansluitend vertoont hij de videolrlm "Een viergang in actie".

Betty Grernmé - 2e secretaris

Door het Gild afgesloten
Yeruekeringen

Van verschillende kanten bleek mij dat er bij de leden ten aanzien van de verzekeringen
nogal wat onduidelijkheid bestaat. Dit artikel bcoogt een cn ander te verduidelijken.
Het Gild heeft bij Avero 2 verzekeringen lopen, te weten een collectieve ongevallenver-
zekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

De ongevallenverzckering
Aan de ongevallenverzekeringen kunnen leden jonger dan 65 j aar indien zij dat willen
deelnemen. Aan de deelnemers wordt daarvoor dan door het Gild / 7,-50 premie per jaar
in rekening gebracht. Dezeverzekering keert bij overlijden tengevolge van een ongeval
dat hen is overkomen tijdens hun activiteiten als molenaar, gezel, leerling molenaar, exa-
minator, leermeester en/of bestuurslid J 10.000,- uit. Deze verzekering is tevens van
kracht tijdens het van en naar huis gaan naar waar het vrijwilligerswerk dan wel de
bestuursactiviteit plaatsvindt. Bij blijvende invaliditeit wordt een bepaald percentage van

/ 40.000,- uitgekeerd. Voor het verlies van een hand is dat 557o, voor een grote teen -57o,

enzovoorts. Bij elk lichaamsdeel hoort een zeker peÍcentage. Pas bii algchele ongenecs-

lijke verlamming is het percentage 1007o. Indien u als deelnemer een beroep wilt doen
op deze verzekering kunt u contact opnemen met de tussenpelsoon, te weten Friesland
Bank Assurantiën, tel. 058 2994899. Het polisnumrner is 5351V641283.

De WA-verzekering
Daarnaast heeft het Gild een aansprakelijkheidsverzekering inclusief milieu afgesloten.
Dit eveneens via Friesland Bank Assurantiën bij Avero. Het polisnurnmer is
5351Y641278. De bijbehorende premie is geheel voor rekening van hct Cild.
Deze verzekering dekt schade die door examinatoren, leermeesters, leerling-molenaars,
gezehnolenaars en molenaars bij hun activiteiten op een lesmolen aan derden is toege-
bracht. Ook het bestuur is voor haar aansprakelijkheid in zulke gevallen verzekerd.

Een belangrijk punt is dat het hier gaat orn schade toegehracht aan derden, hijvoorbeeld
aan een voorbijrijdende automobilist dic een losgeraakt onderdeel van de lesrnolen op
zijn dak krijgt. Schade aan een lesmolen zelf is uitdrukkelijk uitgesloten van deze verzc-

kering.
Sanrcngevat: schatle aan een ntolcn zelf is nieÍ door ons verzekerd. Wellicht is het't,er-
standig na te gaan of uw eigen WA-verzekering dit risico afdekt. Alleen bij lesntolens is
schatle, toegebracht aan derden, gedekt.

Sytse Srnits - penningmeester 

-



NIEUWS VAN DE STICHTING

"De Fryske Mole"

Hallum
Uit de pers hebt u kunnen lezen dat de gemeente Ferwerderadeel overgegaan is tot een her-

ziening van het bestemmingsplan "Hallum, Indusbie '79". l)eze hcrziening geeft ruimere
mogelijkheden voor de bestaande bedrijven aan de Doniaweg te llallurn orn uit te breiden.
ZowelDe Fryske Mole als De Hollandsche Molen uit Amsterdam hebben hun bedenkingen
bij de gemeente kenbaar gemaakt tegen deze uitbreiding omdat de molenbiotoop voor molen
VijÍhuizen te Hallum hiermee in gevaar komt. Deze bezwaren zijn fur de vergadering van de

commissie van advies voor VRO/OW van de gemeente op 4 decetnber j.l. ongegrond ver-
klaard. Vervolgens heeft de gemeente dezebezwuen naar GS gezonden voor een verklaring
van geen bezwaar. In afwachting hierop heeft het bestuur laten uitzoekcn wat een eventuele
verplaatsing van de rnolen "naar elders" moet gaan kosten.

Ferwerderadecl
De Fryske Mole is in overleg met de stichting Dorpsherstel Ferwerderadeel en nog enkele
subsidiënten om te komen tot herstel van de vijzels van de molens Victor te Wanswerd en De
Genezareth-Kloosterpoldermolen te Hallum. Daarnaast wordt getracht de rnolen Phenix te

Marrurn te voorzien van een nieuw rietdek op de kap, herstel van het achterkeuvelens, twee
nieuwe schoren, korte spruit en staart, alsmede een nieuw windpeluw en herstel van de voeg-
houten. Gehoopt wordt dat deze werkzaamheden nog dit jaar kunrren worden uitgevoerd
zodat De Phenix weer als lesmolen kan functioneren.

Nieuwe restauratieregelin g
In de loop van dit jaar (mei?) zal een vemieuwing van de Rijksregeling voor de restauratie
van monumenten (Bnm) aÍkomen. Het subsidie-percentage voor rnolens wordt hierin ver-
laagd van 8O7o naar lOVo. Door deze verlaging hoopt men met dezelfde beschikbare midde-
len, rneer restauraties uit te voeren. Ook zal er een verlaging komen van het rentepercentage
bij voorfinanciering door het Nationaal Restauratie Fonds (NRF).
Het is te hopen dat de provincie bij een evaluatie zich realiseert dat een stichting (ook de
Fryske Mole) hier alleen maar slechter van wordt omdat moleneigenaren nauwelijks gebruik
maken van deze regeling.

Jaarlijks onderhoud
Voor het verstrekken van subsidies in de kosten van het jaarlijks onderhoud gaat het budget
voor de periode 1998-2001 omhoog met 7,5 miljoen. Het subsidie-percentage wil de staats-
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secretaris verhogen var 4OVo naar 507o. Verwacht. wordt het maximale subsidiabele bedrag
per molen ornhoog zal gaan van / 5fi[,- naar / 12.0fi),-. Hoe het hierdoor ontstane gat
moet worden gedicht blijft buiten beschouwing. Verwacht wordt dat stichtingen zonder
eigen inkomsten de boot weer zullen missen.

Complimenten voor molenaars i.v.m. bijdrage aan het welslagen van de Elfstcdentocht
De stichting heeft van verschillende kanten gehoord, dat men het erg op p,rijs heeft gesteld
dat zoveel molenaars hun molen tijdens de afgelopen Elfstedentocht hebben laten draaien.

Ar&é Cramer _

Draaiurenove rzicht 19 9 5
Gerard Gremrné deed ons het draaiurenoverzicht van 1995 toekornert rnet de vraag het als-
nog op te netnen in De Utskoat. Hij schrilft: " Janune r genoeg hcbbcn iluwr een klein aantal
vijwilligers gereageerd, waarvctn een aaníal ook nag nrcerdere ntolerx laaÍ draaien. Ook
dit jaar h.eb ik van een aantal vrijwilligers de draaiuren van 1996 gekregen. Aan de vrijwil.li-
gers dic rng nieÍ gereageerd h.ebben doe ik nognmals het verzoek om de ontbrckcrule gege-
vens van 1995 en 19Xi aan nij toe Íe sturen." Het zal duidelijk zijn dat dit overzicht een ver-
tekend beeld geeft van de activiteiten van de vrijwillige molenaars in Fryslàn. Slechts 29

molens zijn in dit overzicht vertegenwoordigd. U wilt daarin toch niet ontbreken! We doen
dan ook een dringende oproep aan de collega-rnolenaars om de gegevens betreffende de
draaiuren naar Gerard te sturen. Zijn adres is: Tsj. Geertswei 21, 5815 HJ l,eeuwarden. U
mag zE natuurlijk ook meenemen naar de voorjaarsvergadering van het Gild Fryske
Mounders in Akkrum.

Type Nr. Naam Plaats Bel. Onbcl Totaal Omwentel.

t2

KPM 003 De Hond Peasens

KPM 006 De Eendracht Anjum
PM O25 De Westermolen Kollumerfromp
PM O28 Balkendstermolen Oude Leije
PM O32 Steenhuistermolen Stiens
PM 035 Binnema's Molen Stiens
PM O47 Arkens Franeker
PM O49 Schalsumermolen Schalsum
PM 0ó0 Ypeymole Ryptsjerk
PM 070 Van der Meersmolen Winsurn
PM O7l Huinsermolen lluins
PM 072 De Eendracht Kimswerd
PM 073 Meerswal Lollurn
PM 074 Fatum Tzurn

32
0

198

43

5

4t
2,5

42
89,5

t2
302,5

71,,5

27t,7
5 1,-5

t25 t57
300 300
99,5 297,5
346
3,5 8..5

041
3,5 6

850
34.5 124
o t2 0t3358
tz,o 3t4,5
32.t 103,6 093177

118,7 390,4
0 -51,5



PM 075

KPM 083

PM 084

PM 085

PM O9O

PM @7
PM lOO

PM 10-5

PM 108

PM IOg

PM 112
KM II3
HZM tt6
PM 124
PM 131

Duivenhok
De Ondememing
Pankoekstermolen

De Hiemertermolen
De Klaver
Oegekloostermolen

De Babuurstermolen

Deelsmolen
Nijlannermole
De Snip
De Groene Molen
Penninga's Molen
De Jager

De Gooijer
l)e Hersteller

t4

Tzum
Witmarsum
Witmarsum
Burgwerd
Bolsward
Hartwerd
Tjer*werd
Vegelinsoord
Workum
Workum
Joure

Joure

Woudsend

Wolvega
St.Johannesga

Totaal

o 24,5

??
95,1 30

99 l-5

45,5 0

97,3 0

108 139,5

146 0
31,5 20
34 3,5
015

80 15

108 t3l
108 2

133 0

2U7,6 11353

24,5
?

r25.r
tt4
45,5

97,3

247,5

r46
5 1,5

37,5
15

9-5

239
n0
133

3382,9

097836
08387-5

038420
1 15-538

074266

050564
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doet: "It giet oan!". Dan komt het Elfstedencircus pas echt op gang. Vrijwilligers zijn in
touw om alles tot in de finesses te regelen. De ijskoorts slaat in alle hevigheid toe en even
lijkt het of het wereldnieuws zich tot Fryslàn beperkt. Ook de molenaars komen in touw.
Sommigen zullen de tocht rijden en anderen hebben hun molen aan het Elfstedentraject lig-
gen. Reden om goed voor de dag te kornen. Wedstrijd- en toerrijders zullen zich het carna-
valeske festijn rond hetijs nog lang herinneren. De liefhebbers van landschaps- en stede-
schoon weten de draaiende molens op de route als wenkende wachters te waarderen. Ook
het publiek op de kant geniet van de totale ambiance. De rnolenaars hebben eer van hun
inzet en ontvangen vele blijken van goedkeuring. Wanneer de televisiecamera's hun molen
in de lens krijgen kan heel molenminnend Nederland meegenieten. De m0nders zelf niet
minder, want enkelen hebben zowaar een tv-toestel in de molen geplaatst om maar niets te

hoeven missen. Even klopt het hart harder want het gebeurtje ook niet elke dag datje voor
het oog van 1 1.000.000 kijkers je molen kunt presenteren.

Als een herinnering aan dit "machtich moai harren" hebben we een aantal molenaars
gevraagd hun ervaringen vast te leggen. Hieronder een collage van binnengekornen reacties.

IJlst
Voor de kopgroep is het nog aardenacht wanneer Sneek verlaten wordt en de duisternis van
de Geeuw ogloemt. Het gaat dan richting I.Ilst waar de voormalige Zaanse balkenzager als
eerste blikvanger opvalt. Helaas is er bij de molen geen stempelplaats. Daalorn heeft de tv
hier ook geen camerateam staan. Jammer, maar de molenaars van "De Rat" waren wel
degelijk op hun post. Bauke Bos doet namens de dienst doende vrijwilligers verslag.

. Ook op de dag voor de gehouden El.fstedentocht was " De Rat" t,oor he Í schaotspubl.iek
in bedrijf.

Molenaarservaringen
tijdens de vijftiende Elfstedentocht

Van molen tot molen
door Gerben D. Wijnja

Eind december 1996 lijkt de kans op een Elfstedentocht vervlogcn als een dooi-aanval
serieus van zich doet spreken. Sneeuwval en pekel maken het er nict beter op, maar
Koning Winter laat zich niet kisten en neemt waardig revanche. Binnen twee weken
ligt er een ijsvloer op het Elfstedentraject waar je U tegen zegt: nauwelijks wakken,
keihard ijs en geen noemenswaardige sneeuw op de baan.

Molenaars ook in touw
Op de dlempel van het nieuwe jaar vriest het dat het kraakt en er waait een ijzige poolwind
over Fryslàn. We vertoeven op dat mornent op de Fluessen bij It tlcidenskip. Bij de verval-
len windmotor aan It Skar sniidt de kou venijnig in het gezicht. De winterwereld lijkt verla-
ten. Iedereen schiint de warmte van haard en oliebollen te verkiezen boven de indringende
vrieskou. I'lier en daar zwoegt een eenzatne schaatser. Z'n ijzers snijden een spoor in de
sneeuw over het maagdelijke iis. Ilet krast in de ijzige vrieslucht van de oudejaarsrniddag.
De schaatsvloer kornt echter snel op de vereiste dikte.
Het nieuwe iaar is nog maar twee dagen jong als Henk Kroes de verlossende rnededeling
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"Toen het bericht 'lt giet oan' nij ter ore kwant, heb ik meteen Simon Jcl.l.enru gebeld.
Sinton zou de Elfstedentocht nrcerijden cn ntol.en " De Rat" zal dus zonder nnlenaar. De
,nolen staaÍ zo trtooi aan de rouÍe, dus stilstaan kon eigenlijk niet. Er werd ofgesprokzn daÍ
ik samen nwt collega Johan van der Zee de nnl.en zou laten draaien toklat de rijders waren
gepasseerd. Zo gezegd zo gedaan. Vrijdag vroeg op bed en Taterdagnnrgcn dc start op de
televisie zicn en dan op naar IJl.st. En voordat de eersÍe rijders IJlst binnenreden, draaide
de ntolen in het volle licht van de schijnwetpcrs die Sinton had gepl.aatst. Aan de rand van
de Geeuw konden we mooi de rijders toejuichen. Ik heb later van verschillende rijders
gehoord daÍ ze het erg mooi vonden daÍ er zoveel nwlens op de rouÍe van de Elfstedentocht
draaiden. Wat nij opvalt aan lo'n grooÍ gebeuren als de ElfstedenÍocht is daÍ iedereen één

is en al.s er vlug iets geregeld ntoet worden, ís niks te gek. En men kon goed zien hoe actief
de ntolenwerekl ís. Fryslàn hat himfan syn bëste kant sjen litten!"

Woudsend
Een aantal kilometers verderop zijn de mannen van de Woudsender molens ook al vroeg in
touw om zich van hun beste kant te laten zien. Jaap van Driel bericht ons hierover.

De Tocht rler Tochïen zorgde ook in Woudserul al op vrijdagavond vow Jlinke drukte. Het
Molen.huis lat stantpvol belangstellenrlen die zich aangenrcl.d haddcn yoor een weekcnd nrct
een ruim rdntsoen snert en Beerenburg.

Jan Coppens en Jaap van Driel konden nog jttist 'toor het donker de vlaggennrust van " De
Jager" sÍrijken om een gebroken vlaggenlijn te ventangen. Arulerhalf uur worstekn., half uit
het achlerke w,elens hangerul, o,n geroeste boulen los Íe krijgen; dat viel n.iet m.ee. De pavoi-
sering was al eerder aangebracht. De ntolen stonrl er in het Jloodlight scltittcrcrul bij tegen

de zwafie rutchthenrcl. De verlichting bleef de gehele rncht aan. (Een prachtige foto van de

hij donker malende molen is opgenomen in het boek "De Elfstedenrijder" GDW).
Zaterdagochtend om vijf uur kon de vang nrcteen los; bij wijze van voorzorg hadden we
vrijdagavond de bovenbonkelaar uit hat werk gekanteld (dat kan all.een bij oostenwirul). In
die situatie was zeil voorl.eggen niet nodig. On ongeveer 6.35 wtr passcerden de eerste
wed strijrlrijde rs " De J age r ".

ktter bleek de winrl krachtig genoeg voor belast draaien en 7el.fs voor 7agcn. In de middag
waren daar ielfs nog vier lange halten voor nodig, gehcel tegen de verwachling van de jon-
gens in De Bil.t. De nrol.en bl.eek een goed toevluchtsoord voor kijkers dic cven uit de wind
wil.den bijkonrcn van heÍ Íoejuichen. Onder de vele bezoekers was ook Fred Rahen die het
aniltitieury plan lud opgevaÍ geluel nrct het openbaar vervoer{ ! ) alle molerc langs de route
te ÍotograÍcren. Onrdat dit toch niet haal.baar leek, heefi Jaap henr per auto van Woudsend

via Sloten en Witnnrssunt afgezet op lrct sÍaÍion Sneek voor verder vervoer...

Om ongeveer víer uur in de niddag waren de laaÍsÍe loerrijders al lang voorbi en de nrces-

Íe venrneide Íoescllouwers warcn ook naar de wanntc verhuisd. Dc ntolerutars gingen toen
no9 aan. dc sl.ag voor de vaste routinc tan opruinen, Teilen kl.antpen, roede verankeren,
enzor)oort. Het was een Zware, nnor onverqetelijke zaterdag. Jaap van Driel

Sloten
Wie de tv-beelden van vÍoeg in de morgen heeft gezien zal zich ongetwijfcld het rnajestu-
euze schouwspel in Sloten kunnen herinneren. Een mooier plekje had de carneraploeg zich
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niet kunnen wensen. Voor het overgrote deel was dat te danken aan de monumentale koren-
molen die heel molenminnend Nederland in vervoering bracht. Molenaar Johannes Kooistra
en zijn mannen hadden er werkelijk alles aan gedaan om perfect op de buis te komen.
Johannes bracht ons zijn verslag, een sfeervol en opgetogen verhaal over de dag, de voorbe-
reidingen en de reacties achteraf.

. Een deel van de schaatsers passeert Slotcn als het nog donker is.
(Foto: Weather Pictures InterrnÍional De Bil.t).

"Vrijdag 3 jarutari, de "day before", on httart over acht ketting los, zeil.en even nalopen en

de vang gelicht. Al spoedig loopt de nnl.en op dc zeer regelntalige, vrij krachtige noordoos-

tenwind er vloï varuloor op de bordcn en kalc hekktn. On half negen eerst kofie gedronlen
bij de baas om vervolgens met collega's de stenrpelpost Sereed te naken voor de tocht der
tochten. De molen nnalit onrlcr tussen vrolijk z'n rondjes, iets wat de afgelopen week door
de vele schaatsers van{ het ijs werd aanschoto.t,d. Ondertussen begint he t te wenrclen van

cameraploegen en andere bedrijvigheid. Het rayonhooíd slaat rusrig coördinerend alle
bezigheden gatle. Er wordt de gehele dag door honderden vrijwil.l.iEers hard gewcrkÍ ont

alles in gereedheid te brengen voor de groÍe dag. Om halfacht 's avonds wcer Íerug naar de
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molen, waar ondertussen en|icle carnerat Ensen aan het proefdraaien lijn voor de volgende
ochtend. De gehtel verlichte molen maakt ondertussen nog steeds 7'n rondjes. De cantcra-
ntensen nterken op dat de 2NNwatt verlichting nieÍ voldoende is om een mooi beeld te
makzn. Er wordt besloten er een paar duizerulen watts extra bij te zelten. Onrlertussen vind
ik hct welletjes voor vandaag wat de nnlzn betreft. vang erop, ketÍing ercutn en rwar huis.

De nacht van Sloten
De nacht van vrudag op zaterdag wordt de nncht van sloten gehoudcn, eenfeest waarbij de
horecagelegenheden de gehele nacht open blijven. Na enkele glaasjes (sinas) te hebben

Scnutlisd nrct de innriddels gearriveerde logé wordt besloten het bed maar eens te gaan
opzoektn voor een korte nachtrwt. HetÍeestgedruis gaat ondertrcscn gewoon door.

De grote dag
Ont half vijf weer uit bed. Eerst kafie, een stuk krentenbrood (nrcerdere stt*kcn) en voor de
tv Saan zitten in c{wachting van de sturt. Ont half zes is hct dan lover. De v'edstrijdrijders
Saan van start. AIs ztj Sneek naderen besluit ik om naar de molen Íe gaan. In het starlscen-
trwn aangekotncn is het al een drukte van belang. Bij de zecr sterk verlichÍe ntolen aange-
konten lijkt het ninder hard te waaien dan op de tv werd vemrcld. oruler tocziend oog van
enkele kcnnissen enfanilieleden leg ik vlot vier halve Teilen voor. Vang los en alras konÍ
het gevlucht in beweging. Na de vlaggetjes te hebben opgeTocht vang ik de stevig nnlende
ntolcn. Na het gevluchl nrct vlaggetjes te hcbben versierd en het gevlucht wcer Toeven-d hct
luchtruim doorkliefi is de molen meÍ molenaar klaar voor de aankontsí van de eerste wed-
strijdrijders, welke dan ook om kwart voor zeven de ntolen passeren. Er gaat een gejuich en
geflits op als de rijders door de ltntsterpoort de stadsgracht oprijden. De sfeer zit er goed
in oruler de door enkele blaasorkcsten opgeoreepÍe duizenrlen toeschouwers.
vanaf de ntolen is goed te zien hoe druk htt is op de weg. Alle wegen die je nruar kan zien
Tijn een lange rij lichtjes. OnderÍussen gaat de snelheid een beetje uit het gevlucht. Snel
nnalc ik van de halven op de binncnroede een vol zeil. Na de vang tc hzbben gelicht zoeven
dc einden weer hard voorbij. De wind is onregelnntiger dan de dagen ervoor. Dit kont
tnede door heÍ ieÍs teruglopen van de wind en de daarbij behorende windbelentntering. In
vlagen gaat het hard, sonrs dikboven dc honderd einden. Als tegen dc ochtendsch.emering
dc vlagerigheid sÍerkrrwordt, besluit ik nruar te gaan Tttichten Íot vier halven.
ont acht uur passeert een oorn van nij de ntolen. Ik besluit n'n ranÍe ,naar even te bellen
Dat evenwordt cen paar urcn: het hele teleÍoonverkeer is overbczct. Afen toe schreeuwt
een toerrijder rn.ijn naan4 of die van " hi ntolenaar! ". Door de velc k/c rcn en nuilsen zin de
,ncesÍen voor nij onherkcnbaar. ont half nuaalf, net op hct punt dat ik bcsluit het zeil weg te
gaan trekken onr ven,olgens de finish thuis achter de buis Íe gaan {cn, konrcn Jaap van
Driel cn Fred Rahen nog even langs.
Nadat ze de nodige plaatjes hebben geschoten, trek ik hct zeil weg, vang los, deur op slot en
naar huis, even voor de buis ecn bord rutsi wegwerken. Vanuit de voortuin kan ik ondcrtus-
sen de nrolen nooi in de galen hourlen. onntreeks half m,ee weer naor de ntolen. snel nog
evcn opzeilen om heÍ ontstreeks half drie voor geTien te houden. Otrt vier uur vertrokken
naar de AchÍerhock voor een ballonvaanwedstijd. Daar aangekonrcn de tocht der tochÍen
verder op de buis gevolgd, toÍ de laatste toerrijders um Íoe.
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De reacties
De cuneraploeg welke dc molen vele nal.cnfantosÍisch in beeld heefi gebracht, kont mij na

het passeren van de laatsle toerrijders nog even bedanken voor de grandioTe dag die ze

hcbben gehad bij de molen. De logé bedankt nrij 's nifulags voor de grarulioze dag, een dag

om nooit meer Íe verseten, was één van z'n reaclies. Enkcle dagen l.ater ontvang ik van een

collega ballonvaarder de Twentse Courant, met daarin een gigantische afdruk van een

klcurenfoto van de stad Sloten ntet de koren.ntolen op de voorgrond.
Ruim een week later ligt er in de brievenbus een voorpagina van heÍ Noordhollands
Dagblad, nrct daarop een schittererule kleurenfolo van de stad Sloten varudt de lucht geTien,

met alweer de ntolen als dominante blikvanger. Bij de krant zat een kaartje van col.l.ega

korerunolenaar Jos Kors van De Santhaes (in Santpoort red.) nrcl de contplitnenten voor de

grandioTe dag.Op 28 januari ligt er een bedankbrief in de brievenbus van de plaatselijke
ijswegencentrale in sarnenwerking met het rayonhoofd. De bricf waarin alle vrijwilligers
bedankt wordcn voor hun inzet aan de locltÍ der Íochten, dc elfnrcrcntochl, cn de zuidwest-
hoektocht, wordt door velen Teer gewaardterd.
De winÍer van 1996/1997, een winter om niet sru:l. te vergeÍen. Johannes Kooistra."

Tjerkwerd-Bolsward
Vanuit het noorden hebben de schaatsers tot Stavoren voor de wind gehad. Via Hindeloopen
gaat het naar Workum, maar nu met volle tegenwind verder noordwaarts. Over de

Workumer Trekweg kornt Bolsward in zicht. "De Babuurstermolen" bij ljerkwerd wordt
op de wind gezet en even later laat molenaar Kees Posthuma de vang los. Een aantal uren na

. Spinnckop "De Klaver" begroet de schaalsers nrct sÍrakstaande driekleur en wenkend
wiekenknds. Links een helicopter die varuit de lucht dc zaak in heí oog houdt.
(Foto: D. M. Burukoeke, Bolsward).
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de passage van de kopgroep komt de zoon van molenaar Pier Zijsling door het dorp. Jelle,
veehouder op een van de Beabuorster pleatsen, ontvangt een huldeblijk en aanrnoediging
van vader Pier, zet door en weet de finish tijdig te bereiken. Vader-molenaar Pier natuurlijk
zo trots als een pauw! Veel later passeeÍt molenaar -zager Simon .lellerna uit lJlst. Hoe het
hem vergaat leest U later in dit verslag.

Even verderop, na de passage van de Gysbert-stad, wentelen de wieken aan de
Witmarsumer vaart bij boer Bos. Maye Teernstra heeft "De Klaver", de spinnekop van
stichting De Fryske Mole, laten draaien. Zonder zeilvoering, want bii windkracht zeven uit
het noordoosten kon moeiteloos gedraaid worden. De schroef kon nict getrokken worden,
want die lag natuurlijk vastgevÍoren in het ijs. Maye vatte de dag rnet snijdende kou als
volgt samen:

"Een Elfstedentocht langs "De Klavermolen". Du maak je niet vaak nrce, dacht ik zo bij
nijzelf. Dus maakte ik om acht uur de molen klaar om de wieke n voor dc prins te laten
droaien. Ik ntoest nog opschieten want de wedstijdrijders waren in aantocht. Ik moet eer-
lijk zeggen, de dag kon voor nij en voor de e$tedentochtruders ondanJts de kou echt waar
niet sruk. De vele duizerulen rijde rs die hier langs kwanen, heÍ wa.s eenfanÍasÍisch schouw-
spel. Dat de nrolen er daarbij lustig op los draoide, naakte htt festijn rng feestelijke r. "
De schaatsers walen halverwege de tocht, mau z1j die in de namidclag nog voortzwoegden,
maakten weinig kans de eindstreep te halen. Maye vertelt verder:
" Ik kon zien dat enkel.e rijders het wel ntoeilijk hadden. Ont Telf wann te blijve n nmakte ik
hele wandelingen langs het ijs, nnar htt oog was rnoit van de pólc af. Dc tnolen hceft acht
uren achÍereen gedraaid. Na afloop liet de teller 12.050 onmentcl.ingen zien. Er zijn veel

foto's Semaakt, yanaf de g,rorul en ook uit de lucht.
We zagen een fraaie opname in een der Elfstedentochtboeken, rnaar hovenal waren er de
schitterende televisiebeelden vanuit een helikopter en vanaf de motor op het ijs. Net op tijd
had Maye, zoals het een goed molenambassadeur betaamt, de spinnekopmolen aan het
dlaaien en kon heel Nederland genieten van een fraai stukje Fries grlderland dat als decor
diende voor een sportieve schaatswedstrijd die alom bekend staat als de Tocht der Tochten.
" lk hoop heÍ over tien jaar nog eens nwe te nngen ,nakcn, nruar dan hcb ik de leeftijd voor
een tnooie oucle dag", zo besluit hij zijn verhaal waaraan hij volgcns zcggen niks heeft toe
tc voegen.

Witmarsunr
We vervolgen onze route en arriveren met de kopgroep en de tv-carnera's op de vaart bij de
koren- en pehnolen "De Onderneming" van Witmarsum, het dorp lnet het beroemde televi-
siewak van ijsmeester Piet Venema. Net als de schaatsers de schitterend gelegen molen van
molenaar Lourerrs Sierkstra naderen, schakelt de regie over naar een andere kamerapositie
elders op de schaatsroute. Op de molen, die zo keurig versierd was, klinkt een zucht van
teleurstelling uit de monden van de molenaars Job Koehoorn en Lourcns Sierkstra. Zij vol-
gen de verrichtingen der wedstrijd- en tochtrijders op een tv die op de rnaalzolder van de
molen geplaatst is. Sierkstra, zelf een gedreven schaatsliefhebber, liet ons zijn impressie
weten.
" Moants ier, te wittcn healwei achtcn, is Job al oan de »rftn.e. Eorst de l.ine nrci flachjes fan
roede-cin nci roede-ein spanne. Dërnei oan de efterseanrcfan el.k cin in NederLttnske oJ-
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Fryskc flage. Ek rhnom de stelling in lirc ntie Jlachjes en dc Fryske flage yn top. h is earst
wynkröfi fjouwer oant fiif tit iÍ easÍcn. ltttcr op 'e dei sàn. De nilne draait sa'n 70 einen.

Kertierfoar njoggencn knmme dc earste v)edsÍriidriders foarby. Fierder de hiele dei tocht-

riders. Wy seagen Simon Jellema (Jan de seaclurtole " De Ru"), fertnontd, en Jan Wynsnru

(fan feanpolde nnole " De Hersteller" ) dër by. It Molenspaad like de hiele dei v,ol in " kuier-
boulevard". Wy ha in proÍte besite hàn cn op 'e ne imiddei ha wy sel.s noch oan il nreal.l.en

west. OnrJiif oere spannc wy it en ronrje op.

Naar het hoge noorden
Er wacht de schaatsers nog
een ongekend zwaar parcours.

Vooral vanwege de in kracht
toenemende wind krijgt de

vijftiende editie van 's wereld
meest beroemde schaatsmara-

ton het karakter van een uit-
puttingsslag. Voorlopig zijn er

even geen molens op de route
als baken waaropjeje kunt
richten. Maar het publiek aan

de kant van het ijs in dorp en

stad zorgt voor hartverwar-
mende aanmoedigingen. Zij
trotseren de kou en hebben
daar vaak rneer last van dan

de schaatsers die de blijken
van tneeleven als een warme
douche over zich laten komen.
De accu wordt er weer even
door opgeladen, soms net vol-
doende om de volgende verza-

melplaats van toegestroomd
puhliek te halen. En dan is
daar de "Vrouwbuurtster-
molen", de korenmolen die onuitwisbaar gegrift is in het geheugen van menig oud-elfste-
dentochtbedwinger. Zware ontberingen hehhen schaaLsers hier moeten dooltnaken orn de

"hel van het noorden" de baas te worden.

Aldtsjerk
Onder de schaatsenthousiastelingen bevindt zich ook Eeuwe dc Vries. cle rn0nder fan
Aldtsjerk, over wie Sjerp de Jong in ons votig nurmner een artikel sctl'ecÍ.
Veehouders, landarbeiders, schippers, vissers. maar ook molenaars behoren vanaf het hegin

totde degelijke categorie Elfstedenrijders, goed getraind door hun z-ware arbeid en als het

ware vergroeid rnet de natuur. Voor harde wind en sneeuwval gaan zij niet uit de weg. ter-

. De Vrouwbuurstennolen in a.fwachting van de eersle
Elfs t e d e nÍo cltÍ. s c haat s e rs.
( Fol o : J an B raaknn, Vrowoc nparochie ).
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wijl ze zich ook niet laten kisten door een alles doordringende kou. We vroegen Eeuwe naar
zijn ervaringen met het rijden van Elfstedentochten. Hij was in l9(r3 irnrncrs ook al van de
partlj.
"Ondal ikfanöf 19ó3 lid binfan de Fryske Alvestëden how ik in leech stafinÀ,ner, 517, en

sa koe ik al om 5.40 oere fan start. Underweis trof ik Jakobus de Vries, Hyl.ke Speerstra en
Jeen van der Berg. Wy namen it beslilt ont by elkoar te bliuwen.
Yn 1%3 how ik de Íocht ridzn. Ik wie noch mar sanÍjin jier, nnr ntyn brocr hie in ktartfoar
my helle. By Starwn is hy op é trein gien en ik allinneferder. Jhns om tsien oere hinne wie
ikwer oan. It lëste einwie swier. Mar omdat ikfanöf Froubuorren de rLte wol goed koe,

foel it ek nochwol.waÍ Ía
Yn 1985 haw ik oan de wedstryd meidien, ikwie ek maratonridcr, en kaanr om en by 13.0O

oere oan. It gie doe net sa bëst, mar ik kaan doch binnen de tiid oan.

Yn 1986 hie ikwer malleur. Kniesde ribben. Dat wie konrnrcn nei in fal yn 'e groppe. In
pear dagen letÍer yn in ntaraÍonwedstryd foel ik nochris op in bankjc. I)oc wie it oer. Mar
de dokters hiene hoop. Ont hcalweí fiouweren in pear spuiten yn 'c ribbektsÍ en it koe wol
wurde tochÍen hja By Sleat bin ik ntear dea as libbenfan it iis helle.

En by dizze lësÍe gie ik ek al net al te bëst fan starí. Ik hie nochal bst ftin 'e rëch. Mar it
slagge.

De draaierule ni)nen Arulerweis wie in aardichheid otn te sjen. Doklutnt hie il hielen-dal mei
al dy ninsken op 'e bolwurken mei harren oranje mh$en. Dër binne wy hiel stadich troch-
hinne riden. Aldstjerk, myn wenplak, wie ek ien en alfleur en musyk. It wic 16.35 oere doe't
wy op 'e Bonlie oer de einstreek kanrcn. Eeuwe de Vries"

Vanaf de "Bullemolen" gezien.

Tussen start en Íinish van de Elfstcdentocht.
Ilelemaal aan het eind van het traject is het een drukte van belang. Dat daar ver van de
rneute verwijderd in het land een poldermolen z'n wieken tegen de hernel zwaait, wordt
zelfs nog even door de tv-kamera waargenornen. Hier is André Cramer, secretaris van stich-
ting De Fryske Mole op z'n post. Natuurlijk mag zijn verslag in dit overzicht niet ontbreken.
Op vrijdag -3 jaruuri ging de molenaar van de Bullenolen bij de finish al vroeg naar {jn
ntolen ont deTe op heÍ zuid-oosten te kruien. Helaas verliep dit werk nict even gennkkelijk.
De "pöl.l.e" is na de laaÍsÍe resÍauratie opgchoogd en met alle bevorcn "nrollebulten" loopt
de sÍaart over de grond. Met een hanner en een stuk ijzer nroet ecn sl.eufworden gegraven
onr Ie voorkonten dat de stuart wordÍ opgetild. Na ninr twee uur slaa! de nrolen goed om de

volgenrlc dag te kunnen droaien.

Zatcrdag, de dag van het grote Bcbeuren, is hij om 8 wtr al.wcer present om bij - 8 graden
vorst de gladde hekstokken te beklinrmen en de zeilen voor tc lcggcn. Dr is gelukkig vol-
doerule wind. De nnlen he efi cr wel zin in en begint langzaatn te draaicn.
Bij de fin.islt is het dan nog rustig. Over cen l.engte van zo'n 2N) nrctcr {jn keten geplaatst
w(utrÍtltscn ilre n.sen bcdrijvig scharrelen on al.l.es op tijd klaar tc krijgcn.
Bobo's fijn er op dit wr nog niet. De kofieÍent op de Groningerstaatwe g hecft de hele
nacht zijn l.ichten aan gehad nnar heefi nog weinig te doen. Anderc bedrijven hebben hun
eigen catering nrcegcnonrcn cn zijn druli in de weer nrct het plaaÍscn van reclaneborden,
lrcÍ boren van BaÍen in de grorul onr kabels over de Bonke te le idcn, drangllckkn te plaaÍsen
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en plankiers te bouwen or?t slralís de schaatsers te helpen van het ijs te konrcn. Om negen
uur gaat hij even bij deze harde werkers kijken, half stuikelend over kabels en tussen 

^t-nnsten en hel-stralende lampen. Een "voetbal.ktnnis" werkzaatn bij de gemeente biedt hent
in een grote container een kop tomaten-soep aan waarna hij weer wat op verhaal konrt.
Buitenworden no8 enkele bomen gesnoeid ondaÍ heÍ hele "circus" tneer ruinile inbeslag
neenÍ dan men had gedacht. Tribunebouwers {jn nog druk ntet heftrucks in de weer onr

zoveel mogelijk nrcnsen een plaaísje op het bevroren land langs de Bonke te geven. De
koude oostenwind staat pal in op deze open tribunes en daarom hebben de eerste toeschou-
wers zich nrct karTonnen doTen tegen deze snijdende wind gewaperul.

Kort hiemaworden meÍ dc bekcnde blauwe butjcs de eerste ME-ers uit de stad aangevoerd.
Spoedig gevolgd door dc eerste bussen en auto's nrcÍ Íoeschouwers. Onulat de ntolenaar lijn
molen in de gaten moet houden zocht hij een plaatsje achter een van de tribunes vanwoqr
hij een prachtig uilzicht heeÍ op een wagen ,net ccn rcuzengroot Írt-schenn vanwel l0 x 5
ftEter, waarop de kopgroep wordt gcvolgd cn een speaker die daarbij een toel.ichting geefi.
Dan begint hct te lopen.

Mensen die de hele nacht niet hebben g,eslapen (zo tc Tien), sonmige nrct toeters, andere
mel bier, gekleed in een jas zoruler sjaal of nruís, tnaar wel nrct een hoop lauaai. Een jong
stel met kinderwagen en kirul baant zich een,weg door het hobbelige door sneeuw bevroren
land en zoekÍ. een geschikt plaatsje, nnar kan nieÍs vinden. Onwil.Iekurig denkt de ntole-
tuur cutn de vredige rusl als over een paar nnanden hij weer al.leen is nrct Tijn ntolen, de

hazen, kieviten, leeuweiken, buizerds en de uil boven in de kap van Tijn nnlen.
Een orkesÍ van vreentd uitgedoste nrcnsen yroljkt de Taak nog ilrcer op en Zorgt voor nog
meer chaos. Spoedig staaÍ de nnlenaar achter "zjn" tribune helenrual ingesloten door hon-
derden belangstell.enden die geen plaatsje nrcer kunnen bentachtigen en rut in de snecuw

stcum tnee te kijken naar de verrichÍingen van de kopgroep. Naast lrcnr staal eenfanilie uit
's Gravenl.and die varunorgen om vijf wtr is konen aanrijden en nieÍs van het gebeurcn wil
missen. Helaas ntoeten 1ij het ook doen nrct het tv-sche nrt. Tegen elf uur wordt he t drulcker
in de lucht en verschijnen de eersÍe helikopters die vanuit de richtirtg van de Grcte Wielen
aonkomen cirkelen naar de fin.ish. Dan breekt de hel. pas goed los. Iedereen op de tribunes
staaÍ te juichen en te schreeuwen en volgcns het sche nn Tijn er nrcnsen geflnisht. Hij hoott
de luidspreker zeggen daÍ Erik Hulzebosch als eerste is aangekonwr.
Naast hcm zegÍ de man uit's Gravenlarul dol hij het prachtig heefi gevorulen en daÍ heÍ voor
hem een onvergetelíjkc dag is geworden.

De ntolenaar knikt, draait zich en om loopt in gedachtcn naar gijn unlen. Arulré Cranrcr

Onvergetelijke dag ook voor molenmaker Hugo Landnran
Onder de duizenden toertochkijders bevindt zich ook Hugo Landrnan, de molenmaker uit
Blauwhuis die in dienst van Bouw 75 momenteel werkt aan de restauratie van "De
Sweachmer mole" van Langweer. Enthousiast reageerde hij op ons verzoek zijn verslag
voor ons op schdft te stellen.
"Nadat we vrijdag 19 decenber nog 27 nmt water kregen, viel in de nachÍ van 19 op 20
decentber de winter binnen. De ElÍstedenkriebels beginnen al te ktnrcn en er wordt al veel
gepraaÍ over de Elfsteden en wie er wcl of niet een kaart heefi. Ik had het geluk dat ik uít
14.156 potcntiël.e deelneners ingeloot werd. Maandag 2-1 decenber reden de eersÍen ol



. HuSo l,andman in Hindeloopen.
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over de vaorten en meren. De training voor de l 5-e Elfstcdcntochí kon van sbrt Eaon. De
winter hield gocd aan en na een dikkz week keek icdereen uit naar de Tocht der Tochten. 2
januari zou het Elfstedenbestuur de beslissing nenrcn of de tocht op 4 januari door kon
gaan. Die dag (2 januari) ben ik met nog drie anrlere dorpsgenotcn voor ccn schaaÍsÍoch.t
langs de boverste helfi vertrokken, nnoi weer, nrooi ijs, dus een gocde training. Tijder» de

tocht kregen we via een telefoontje te horen dat de tocht 4 januari door zou gaan. Goed
niem,vs drts. Vrijdagntorgen zUnwe naar l,eeuwarden geweest voor le inschrij,',ing. Met een

startkaart van 10.20 uur kon ik van start. Wel laat, nruar blij dat je nce mag doen.
Dorpsgenoot Sikke Witteveen had een sturtkaart van 10.30 uur dus we lrcslotcn tegelijk van

starÍ te Baan.

25

"De Hel van het Noorden"
Bij aanltontst in Franeker, waar de sfeer wcer gewel.dig was, kon dc ovare tocht beginnen.

"De Hel van het Noorden" wordt het wel genoernd, wat ook uitkwant: 40 kil.onrcÍer in het
donker naar Bartlehiem meÍ Taklanrp en vee I scheuren in het ijs. Ve el. mensen zun nrce en

zien de schturen niet meer wat veel valpartijen oplcverÍ. Het BaaI ons gelukkig goed af. Met
die valpartijen en langs een stilstaande "VrowvbwtrtsÍennolen" konrcnwe in Bartlehient
aan. Van Bartlehiem via Birdaard, waar " De Zwaluw" draait, op naar Dokkwn waor we

om 2l uur aanlconten. "De Hoop" en "Zeldenrust" draaien nog tol.op. Het is een gekJien-

boel in Dokkum; om kippevel van te krijgen. We blijven een poosje hangen. Het is een

prachtig gezicht, die juichznde nrcnsen. De snert snnalct goed, Todat we nrct volle ,naag erx

onder een groot gejuich de arena van Dokkum verlaten. We hebbcn tijd genoeg zodatwe
oru nrstig voor de wind naar Bartlehienr laten waaien. Nu nog 4 kilonrcter tegen de wirul in

ruar Aldtsje*waar Sikke nog even een lv-optredcn geefi nret het daar aanweTige dweilor-
kcst. Nu nog een paar kilotneter voor de wind op naar de BonkevaorÍ. Om 10.45 uur late,x

we afstenryelen. We kunnen tentgzicn op ccn onve rSetclijkc dag. Cewcl.dig!" aldus Hugo

l.andman uit Blauwhuis.

Molenaar-zager vlak voor middernacht over dc finish
Molenaar-zager Simon Jellema uit I.Ilst finishte in diepe duisternis. I Ict liep al tegen rnidder-

nacht. Zorgen over zijn molen
hoefde hij zich niet te maken
want die was in goede handen
van de vrijwilligers, zoals we
dat hiervoor al lazen in Bauke
Bos zijn impressie. Hoe het
Simon echter verging in zijn
strijd orn de Elfsteden-molen-
tocht te bedwingen doet hij
zelf uit de doeken.
"Een paar dagcn rn hct rijden
van de elfstedentocht kreeg ik
ecn brief van Gc rbcn Wijnja
nwt het verzoek over deze tocht
een stukje voor De UÍskoat Íe

schrijven. Mijn ccrste gedachte

was.' is er dan nog n eer over
te schrijven? Dagenlang was
er geen ander nieuws in de

diverse media dan over de

Tocht der Tochten. Maar al
snel realiseerde ik nrij dat de

molens die tijdens de tocht
draaiden toch wel een hele
grote rol voor mij hadden

Soep en bro«djes bij de korenmolen
De vrijdagnacht hebben we in
Leeuwarden doorgebracht waar de
stenming er goed in zaí met
"Bonkefeart" vanAnneke Dounru. Na
een goede nachtrust hehbenwe 's ntor-

Bens vroeg ont 5 uur de start van de
wedstrijd gezien voor de tv. Erwerd ons

geadviseerd oil, twee uur voor de start
aanwezig te zijn. Dus zijn we om half
negen naar dc Frieslandhal verÍrokken.
Na ecn wachtrijd van dik een uur Tijn
we om 9.45 wtr verlrokJien. We nnesten
eerst nog 1900 nrcter lopen voor wc de

schaatsen konden onderbinden. Ont
10.07 uur fijn we ovcr cen ntooie ijs-
vloer richting Sneek n.aar IJlst vertrok-
ken waar we " Dc Rat" zagen draaien.
Een nooi gezicht vanaf de ijsvloer. Via

IJl.st en ()singahuizcn zjn we richting Wowlsend geschaatst waar " Dc Joger" en "'Í Lurt"
vol.op draaiden. Via het Sloternrcer naar de korennnl.en van Slottn waar wc soep en brood-
jes h.cbben genuÍÍigd voor de doortocht naar Balk. op de Luls was het gocd uitkijfun voor de

scheuren.

Het cclrtc werk begon

Via de Galanrudanmrcn en de Morra op naar Stavoren waar het echte wcrk begon. Tegen
de win.d in. op naar Hindeloopen, Workum richting Bolsward waar wc nruar een kleine
pauze nrcÍ soep e n macaroni he bben gehad. De eerste honrlerd kil.onrete r zit crop. Het is nu
15.(X) uur en we hcbben nog een kleine twee wo ottt bij licht te rijdcn. Vol goede noed gaan
we verder. De sfeer is uitstekend, waar je ook konil, het is geweldig. Via de draaiende
" Klaver" buiten Bolsward op ruar " De Ondementing" in Witnwrsurtt. Na ecn kleine black-
ottl voor Harl.in.gen begint het echÍe werk weer. De harde oosÍcnwind zou in de middag
afnenrcn nwar daor was niet veel van te nrcrken. . Sinton Jellema in ntolcn-schaalsÍcnue
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Bespecld. Dus toch een goede reden om iets op papier te zeíten. Om nrce tc beginnen was ik
een von de gelukkigen die was ingeloot. In 1986 werd tnij da kanr gcboden on op ruum van
iennnd arulers de tocht te rijden. Ditmaal leek dat niet tot de ntogelijkluden te behoren en

was nijn vreugde dan ook dubbel zo Eroot Íoen bleek dat bij ecn evenÍuele locht ik ntee
mocht doen. Door de bouw van de woning bij de ntolen was er geen IUd gcweest otn op de
kurutijsbaan te trainen, dus ben ik, Íoen er ijs lag, gelijk begonnen ilrct hcÍ rijden van toch-
Íen. En waí is er dan mooier dan te wonen aan het water. Schaotsen in dc kamer bij de
kaclwl orulerbinden en elk vrij uurtje kan worden beruu ont te schoatsen. T'ocn op donder-

f:.rr"f 
Krocs de woorden sprak " lr giet oan", kreeg ik het gevocl dat ik er klaar voor

Piet Stoarm kreeg gelijk!
Zelfs Piet Stoann (Piet Paulusma) kon mijn positief gevoel niet kctpoÍ krijgcn nut Tijn voor-
spelling van veel wirul. En wees eerlijk, rnaanden is hct al bedroevcnd gesteld nrct dt wind
dw de ksns hierop tijdens de tocht leek mij klein.
Na een kleine tel.eursÍelling bij hct ophalen van de starlkaarl, ik ntocht pas staflcn om 10.00
uur, bcgon voor mij de voorbereiding. Waordeloos! Steeds dat gevocl van waÍ ben ik nog
vergeÍ.en en langzaam bekroop nij ook lwt gcvoel dat Piet S. er dit keer ni?t noa\Í Za.Í.

Na een nacht ilrcÍ. weinig slaap werd ik wakker yan vreenrde ge l.uirlt,n om hct huis. Deze
werden genmakt door Batke, Johan en Nico die hadden belooÍd ottt de nnlen Íer opluiste-
ring te l.aten draaien.

Precies 6.()O uur lichtten zij de vang, wcwma ik he t slapen wel kon vcrgetcn. Door het ge-
opende sl.aapfuiil.crrof,ut, klonk het fluitend geluid van de geopenrle n,nilileppen in de fokken
wel erg luid in nijn oren cn, hoera Piet heefi gelijk, was Teker niet nijn cerste gedachte. Na
eenfiks ontbijt en afscheid genonten te hebben van de ntolcrwars vertrok ik enigsfins onTe-

ke r rnar de Írein.
Absurd onr nrct de schaatsen onder je arm over het ijs ichting sÍaÍion te lopen, terwijl een

lange sÍoeÍ van tourrijders je al passeen. In kewvarden licp lut gesnrce rd: vanaÍhet sta-
Í.ion gelijk met een bus taar lwt FEC en van daaruit werd onze groep al 20 minuten eerder
losgelaten, waÍ lÍtter ecn belangrijke winst bleek.

Schaatstenrpo overeenkomstig de gang der wieken
Rtrstig .rchaatsend nrct de wind nee was nijn eerste doel. " De Rat " in lJlst, waar de Íhee
klaar zou sÍaan. Na afstempelen in Sneek op naar hct twcede.ttenpel in lJlst.
Onvoorsíelbaor hoeveel aantrckkingskrachÍ een nnlen heefi. Ztlfs tnijn schaatsÍetnpo werd
bepaal.d door de srulheid van de wieken, snr:l dns.

Na ecn korte pauze en even bijpraÍen nut de jongens verder dc Zuidwcstlnek in. Al vrij snzl
de vol.genrle ntol.ens natnelijk "'t Lan" cn "De Jager" in \Youd.scnd, bekle yolop draaierul
en "De Jager" zclfs gcpatoiseerd. Na deze ntorele onlersteuning vcnolgenr na Slotenvoor
het derde stentpcl. De hele dag heb ik geen enkele nnlen geTit:n nrct zeilen yoor, maar
Johannes Kooistru deed zijn reputaÍie eer aen door nrct alle vier vol tc draaien. Vervolgens
door Balk (waar ik via de radio de uitslag van de wedstijd hoordc), ovcr de Luts, de Morra
op na Stat,oren. Hier btturt het keerpunt van de tocht, de wind dic íot nu Íoe gunstig was,

keerde zich nu Íegen de rijders.
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Dit had ook een valpartij tot gevolg, doordat ik mijn slag ntoesÍ wijzigen. Na Hiruleloopen
enWorkun lcwam ik inTjerkwerd aanwaar mijnfanilie mij stond op te wachten. Nog
sÍeeds lag k voor op nijn eigen schenn maar vecl ttjd ont tc eten gunde ik nij niet. Het was

al half vier en het leek mij verstandig Toveel nrogelijk kilonrcters tijdern daglicht te nnlíen.
In Bolsward hoorde ik al verschillende rijders om nij heen inÍornrcren naar de bustijden
ten teken dat ze wilden stoppen. Hclaas had ik cven voorbij Bolsward geen tijd om een

praaÍje te makcn nrct Teeft$tra die nut spinnekopntolen " De Klaver" volop stond te draci-
en. Op naar de volgende molen: "De Ondernening" in Witnrursuttt. Sierkstra sÍond nrct

zijn mannen op de stelling de rijders te aanschooten en even bleef ik stilstaan orn te Eroe-
ten, mcur pas toen ik mijn grote muts afdeed hoorde ik Job Koehoom zeggen: "Ferrek, dat

is Simon." Na de nodige aarunoedigingen reed ik verder rnar Harlingen.

De morele steun van de molens
Daar werd heÍ dorlccr wat nijn gemiddeldc drasíisch deed dal.cn. De hele tocht waren de

aarunoedigingen van de ntcnsen geweldig, ntoar nu in hct donke r, was het alsof de nrcnsen

begrepen dat we de aarunocdigingen nodig hadden. Ook bij de klítnplaatsen voorbij
Franeker waren ze ontzettend hulpvaardig. "Dc VrouwbuurÍsÍerntolen" heb ik gemist,
maar laÍer hoorde ik van Bas Kalkman dat hij was BcsÍoPÍ toen heÍ donker werd. Wel een

heel aparte ervaring deed ik op bij Oude Leije, waar uit het niets ineens "De
BalkentlsÍennolen" opdook. Ondanks hetfeit dat hij niet draaide, nwalcte hij veel indruk op

mij. Na een van de bekcndste plaaÍsen van de elfstedentochÍ, Barllehien4 op naar Birdaard.
"De Zwalwv" draaide nog steeds, prachtíg verlicht. Orulanks dit nnoie beeld lotant ík nu

toch in een dip, Íegen de wind naar Dokkwn, Íemvijl aan de andere kant van de Dokkunrcr
Ee de tourrijders voor de wind al teruglcwanten. Het duurde lang voor Dokkum in zicht
lownu Het eerste wat ik zag van DokJuan was de prachtig verlichte en draaiende nxolen. Ik
kan zonder nrcer sÍellen dut deze ntolen op ntu de nrceste invloed heefi gehad. Met een kofie
pauTe in het vooruitzicht kregen mijn benen weer kracht. Naast de nrolen was ook Dokkrutt

Telf onvergetelijk: aan beide zijden van hct ijs rijen nrensen die continu aannncdigingen
schreeuwden. KwarÍ over tien bwam ik bij de stentpel.post van Dokkunt aan. Nn begon de

tijd te dringen en aan dc reacties van de nrcnsen om nij hcen begreep ik dat haast geboden

was. Na afscheid genomen te hcbbenvan DokJant op raar het laaÍsÍe stentpeMn Birdaard
draaide "De Zwalrw" twg steeds en was hierbij tcveru de laatste ntolen die ik deze daq zou
zien. De afstand naar Leeuwarden viel mij tegen, ook ontdat ik ontzettend last van mijn
enkels kreeg. Later bleek dat ik ze had afgeborulen. Toch binnen de limict de finish gepas-

seerd, maar nog vaalc heb ik mij afgevraagd of dit zonder de ntorele steun van de molens
ondcrweg ookwas gelukt. O ja tijd van aankomst: 23.55 uur.... Sinton Jellenra

Een fantastisch schouwspel
Postbode, Utskoat-lezer en vrijwillig molenaar uit het Groningse Haren Harmannus Noot
was van plan geweest naar Fryslàn af te reizen, maar kon niet vrij krijgen van zijn werk.
"Tijdens ntijn ochtendbestelling heb ik de wedstrijd gevolgd net een walkman op nt'n
hoofd. Vanaf I 1.00 uur heb ik de wedstrijd verder gevolgd op televisie. Het was zo boeiend,

dat ik ben blijven zitten tot 's avonds 23.30 uur. Toen begon ik te knikkebollen en werd het
tijd ont naar bed te gaan. Ik was 's ochtends al om U.I5 uur opgestaan, dus het was voor

ï
I

ï

I
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mij een lange dag. Ik heb overigens Benoten van dc ntachtig ntooie beelden: Dokkunt
"7tldenrust", Birdaard " De Zwaluw" en de korerunolen van Sloten. WaI een reclanrc voor
molenninnend Nederland. Petje $voor fuÍ werk van de Fryske Mourule rs", aldus de sym-
pathieke Groninger in zijn briefschrijven.

Afsluitend kunnen we concluderen dat de vijftiende editie van de ElfsÍedentocht er
eentje is geweest die kan worden bijgeschreven in de annalen als een gedenkwaardige.
Enerzijds vanwege het ln alle opzichten geslaagde volksfest en anderzijds vanwcge de
prachtige beelden die als onuitwisbaar op ons netvlies gegraveerd ziJn. Ook de mole'
naars hebben er met hun molens in Fryslàn een \,vaar plaatje van gemaakt. Wat had-
den ze er wat voor over om de snerpende kou te trotseren teneinde hun steentje bij te
dragen aan al dat moois. IJs verbroedert, wordt er wel eens gezegd. Met de afgelopcn
Elfstedentocht is dat wel heel duidelijk bewezen.

De windmotor een vreemde eend
in de molenbijt?

Geheel onÍerecht wordÍ de winànotor door nogal wat mensen gexien ak een stalcn water-
molcn die een polder van een hoog waterpeil aJhelpt, maar waar verder weinig reuk of
smaak aan vall ,e onldekken.

Reeds op jeugdige leeftijd heeft de windrnotor rnij in zijn greep gekregen zonder dan al het
functioneren van de diverse onderdelen en het geheel dan al te begrijpen. Even afgezien van
het feit dat de windmotor van boven tot beneden één brok techniek is - zeer doordacht en

degelijk geconstrueerd - zijn het meestal opvallende bijzonderheden die indruk maken.
Een kenmerk van mkwinden of windstoten is, om maar eens een voorbeeld te noemen, dat
de wind van het ene op het andere moment nu eens toeueemt en dan weer afneemt om vaak
direct daarop weer toe te nemen, maar ook dat de wind daarbij enige graden kan kdrnpen
dan wel ruimen (meestal dit laatst€).

Veronderstel dat dit weertype zich voordoet bij windkracht 8 bij een windmotor in vol
hedrijf. Door deze windkracht op de kleine vaan (de zijvaan) staan heide vanen darr onder
een hoek van 40 of 45 graden ten opzichte van elkaar in de windrichting. De kleine vaan is
het ook die de genoernde hoek bepaalt, orndat de grote vaan (de hoofdvaan) zijn functie als
windwijzer uitstekend uitvoert.
De eigenlijke functie van de kleine vaan is om ervoor te zorgen dat het windrad "zich niet
over zijn toeren draait"; hij fungeertdus in dat geval als rem van het windracl door gezarnen-

lijk in mindere of rneerdere mate, aÍhankelijk van de windkracht, zijdclings uit de winddch-
ting te draaien. Gelijktijdig met dit gebeuren spannen zich de beide trekveren van de grote
vaan. Neemt de wind nog meer toe dan "kruipt" de kleine vaan nog dichter naar de grote
vaan alsof hij bij hem zijn bescherming zoekt. Tndra de wind echter weer wat afneernt, en

daarmee de druk op de kleine vaan, dan is de volgorde omgekeerd. De beide veren willen
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zich ontspannen en bieden hierdoor de kleine vaan de gelegcnheid zoveel als mogelijk is

dwars op de windrichting te draaicn. Als tocschouwer krijgt men enigszins de indruk dat de

kleine vaan dit niet in z'n eentje aandurft cn als het ware zijn grote "broer" te hulp roept om

het eerst stukje met hem mee te gaan. ook kornt het bij dit weertype voor dat de beide

vanen reeds op weg zijn maar als een haas tcrug moeten omdat de wind weer opsteekt.

Bij krimpende of ruimende wind wordt dit hele gebeuren nog wat uitgebreid doordat nu ook

de grote vaan van zijn plaats komt. Dit voortdurcnd naar clkaar en uit elkaar gaan van de

beide vanen bij stormachtig weer is wcrkclijk een machtig schouwspel. Bij dit weer is de

windmotor in zijn element. Het is rnijn stellige overtuiging dat een in bedrijf zijde
(middel)grote met twee vanen uitgeruste windrnotor, die in topconditie verkeert en voldoen-

de water voor de schroef heeft, ook nog hogcre windsterkten dan de reeds genoemde kan

trotseren zonder dat er enige schade optreedt. Derhalve mijn petje af voor de constructeurs

van de windmotor.

. De windtnotor van Christ Groenhof bij de Aant Liewvespoel in It Heidenskip. Deze

windntotor, nrcrk Herkules, verdween i.v.m. de ruilverkaveling Koudum onrstreeks

1984/'85. De rechter windnntor ondcrging hetzelfde lot. De linker windntotor in de
verte bestaat nog cnn It Skar en is onlangs op dc nrorumrcntenlijst geplaatst.

Willern D. Hengst 

-
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Zadeldak-gem aaltje,
ten offer aan doelmatigheid

(1926-1996)

Eén van de hoofddoelstellin-
gen in het landinrichtingsplan
van de ruilverkaveling 'Wyrn-
britseradeel' luidt:
'Verbetering van de waterhuis-
houding in het landelijk ge-
bied, gericht op satnenhangend

en doelnrctig waterbeheer en
afgestend op de te vervullen
functies, passend binnen het
algemeen beleid met betrek-
king tot de waÍerhuishouding.'
(Infoblad landinrichtingscom-
missie van de'Ruilverkaveling
Wymbritsera-deel'. U itgave
januari 1991.)

Het waterrecreatiedorp Heeg is
één van de plaatsen in boven-
bedoeld'landelijk gebied'.
Terwille van de toenemende
cultuur-historische belangstel-

ling is de kom van het dorp enkelejaren geleden aangewezen als'bescherrnd dorpsge-
zicht'. (Besluit Ministerie van W.V.C., 27 september 1991.) Ten aanzien van restauraties
en dorpsinrichting heeft dit verregaande consequenties: overheid en particulieren dienen
uiterst behoedzaam om te gaan met monumenten uit het nabije en verre verleden.

Wat er momenteel gaande is in het buitengebied van Heeg vormt hiermede een scherp
contrast (met uitzondering overigens in de beheers- en reservaatsgebieden).
Terwille van een doelmatiger gebruik van gronden wordt de historische verkaveling
helaas drastisch gewijzigd: o.a. oude sloten worden gedernpt en nieuwe (diepere!) gegra-

De laatsten dragen hij tot een efficiënte beheersing van een (nogl) lagere grondwaters-
tand, waardoor boeren eerder en langer kunnen maaien. De grasproductie wordt welis-
waar aanzienlijk verhoogd, maar het gaat ten koste van de flora en fauna in ons leef- en
woongebied.

. Op de route Heeg-Gaastnrcer-Oudega-Heeg (+
12 1/z ktn) zijn hier - nrct sÍerrctjes - de gemaaltjes
anru 19262,7, aangegeven.
( Kaartj e uit'Noorde rbreedte' decentbe r 1 99 1, arti -
kel Maarten J. van Steint,oom).

3l

De opdrachtgevers denken tcn onrechtc dit
goed te kunnen maken met a. verhoogde
waterstanden langs wegen en (fiets-)padcn
èn b. biotoopvreemde bloemetjes bcrnren.
Onherstelbaar en geheel ontoelaatbaar is

een versnelde uitdroging van dc ondcrlig-
gende veenlagen.
In het tweede Nationaal Milieubeleidsplan
(1994) staat dat in de periode 1985 - 2010
wordt gestreefd naar een vermindering van
verdroging met 40 procent. Wat er mornenteel
in ons buitengebied tot stand wordt gebracht,
is daarmee volkomen in tegenspraak c.q. een

achterhaalde zaak!

De verrichtingen van de hier in 1926127
gebouwde zadeldak-pomphuisjes - dc opvol-
gers van tientallen windwatermolens - zijn in de nieuwe situatie niet meer toereikend en
daarorn dienen zij uit hetpolderland te verdwijnen. In het verkavelingsgebied verrijzen
momenteel nieuwe computergestuurde gemalen, die qua capaciteit en opvoerhoogte de
oude installaties ver overtreffen.

. Gemaal Attenru, dat afgebrokcn is in juni l9%, regelde o.a. het peil in de Pinepolder.
Hier wordt de duiker er rutar toe aangelegd in de aanliggende vaafi naar de
Skfitelpoel.. Op defoto o.a. aanneiltet/ÍittunennanTamnrc Innmrcrts de Vries uit Heeg
en de opzichrers van hct nieuwc vtaterschap 'Heeg' J. F. yan DcvcnÍer en B. ltenrun.
(Foto: Archie.f W. O. Santcna, 1927).

. GevelÍekening yan dc in Heeg e.o.
gebouwde elektrische gennabjes.
Ontwerper: Saathof, in opdracht
van 'Het Landbouwh.uis', Sneek (juli
1926).
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. Door de aangelegdc duiker stroontl het waler uit de Pine in het bassin hier voor het
gennal. Uit het bassin wordt dit net het overi6,e polderwuer opgewerkt naar de boe-
zen. (Oprwnrc: W. O. Santenru, 15 nei 1992).

Eeuwenlang bemaalden 26 spinnekoppen en monnikmolens (toestand anno 1900) het
Heegemer grondgebied. Zeventig jaar geleden namen I windmotor en 7 elektrische
gemaaltjcs (waarvan 6 met zadeldakje) hun werk over. In het algerneen waren belang-
hebbenden (boeren en burgersl) met deze modemisering zeer ingenomen. Onafhankelijk
van de weersgesteldheid bleek men in staat dag en nacht te kunnen malen zonder direct
toezicht.
'Het Landbouwhuis'(v.h. direteur H.W. Bos) in Sneek, nu'Landustrie', is zowel in
1926127 als nu verantwoordelijk voor de technische inrichting van de gemalen. In hun
reclmefolder rnet foto (1927) wordt gewezen op de voordelen van de modeme maaltech-
niek:

Bij nacht, bij stilte of storm, I Zal bij elektrisch malen
't Gemaal in korten tij<1 lZichzelf terug betalen.

Geen onderhoud, geen watersnood, / Geen waken en geen zorgen,
Terwijl gij rustig slaapt / Wer*t het tot in den morgenl

Het inrichtingsplan voor de ruilverkaveling 'Wyrnbritseradeel' voorziet in de vervanging
van 38 van de 42 gemalen door l9 nieuwe, aldus het reeds genoernde infoblad.
De 6 zadeldakgemalen in Heeg zijn of worden nu overhodig gernaakt door de komst van
2 nieuwe bernalingsinstallaties, waarvan één (Wide Wimerts, 1994195) sinds mei 199-5

operationeel is.
Kort na ingebruikname van dit kunstwerk zijn 3 van de 6 beeldbepalcnde monu-
mentjes (gemaal Wimerts, Lytshuzen en Attema; zie bijgaand kaartje) uit de jaren

'20 onder de slopershamer gevallen, rcsp. in juni llx)S,juli 1995 en juni 1996.

De resterende 3 (gemaal WeisleaUWegslooÍ, TsjerkcslcaUKcrksloot en De Burd)
staan nog fier in het landschap. Maar hrrc lang nog?

Voor het gemaal aan de Tsjerkesleat is lrclangstelling van een aanwonend particulier, de

heer K.W. Sterk. Hij is bereid het mini-gcrr.raaltje, na overname, op te knappen en het

functioneel zoveel mogelijk in oude luistcr tc herstellen. Een lofwaardig initiatief, dat de

gemeenschap niets hoeft te kosten. Het wachten is al enkele jaren ( !) op een positief ant-

woord van de bevoegde instanties.

Ook voor het prachtig gelegen bemalingsgebouwtje aan de Weisleat is serieuze belang-

stelling. Mochten beide gemalen behouden blijven, dan rest ons aan weerszijden van

Heeg een passend voorbeeld van de aqua-architectuur uit de eerste decennia van deze

eeuw. De Nederlandse Gemalen Stichting hceft al laten weten de initiatieven in I{eeg
van harte toe tejuichen.

. Een unielu foto van gemaal Attenn naast zijn voorganger, de zel.fzwichterule boven-
kruier op de polderdijk tussen de Palse- en de Skfitelpoel. Beide zijn iruniddels verdwe-
nen. V.l.n.r. B. keman, Saathaf en J. F. van Deventcr. (Foto: Archief W. O. Santenru,

opnanxe H.W. Bos, Sfebruari 1927).

In het kader van het Jaar van het Industrieel Erfgoed (1996) heeft de Stichting Kultuer en

Toerisme yn Fryslàn de gemalen in onze provincie uitgeroepen tot Monument van de
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. l,angs de vaart, die de Palse- en de
Skfttel.poel vcrbindt, stontl gennal
AÍtema, gen.oenrd naar de bewoners
van de nabijgclegen boerdcrij in de
jaren'20. Het genrual 'bewerkte' de
laaggelegen Pinepolder (links) en
grole delen yan de 'grutÍe polder'
(rechts). (Opnante: W. O. Santena,
l5 ntei 1992).

Maand (oktober). Nadat de eerste
weekeinden de grotere gemalen cen-
traal stonden, werd het Iaatste week-
einde aandacht gevraagd voor de klei-
ne (verdwijnende!) gemaaltjes in de
regio Heeg-Oude ga-G aastmeer.
In de routebeschrijving voor automo-

bilisten en fietsers werden de deelnemers gewezen op een expositie van de beeldend
kunstenaar Gerrit Terpstra in het kerkje van Sandfiden en in de galerie 'Farve' te Heeg.
Het thema 'gemalen' maakte deel uit van Terpstra's landschapsproj ect 1991192.

De eerste weekeinden hadden, evenals
het weer toen, een vrolijk en zonnig
karakter: enthousiaste beheerders
toonden vol trots hun s«rms van sloop-
dreiging geredde monumenten.

In het vierde weekeinde daarentegen
trokken de bezoekers in regen en
wind 'ten afscheid' langs een tiental,
tot ondergang gedoemde historische
waterstaatkundige bouwwerkjes.
Niemand was aanwezig om een laatste
blijk van eerbetoon in ontvangst te
nemen of het moesten al'de kwijnen-
den zelve' zijn ...

Toen in 1927 de ene poldermolen na de
ander uit het landschap verdween,
schreef de Heegemer dorpsdichter
Rintsje Klazes ZijlstÍa ( 1884- 1958)
daarover een elegie (klaaglied).
Als we daarin de woorden 'àlde spinne-
kop' vervangen door'àld gemaal', dan is
de inhoud ervan nog uiterst actueel.

,,-

. Gerrit Terpstra gaf, ntet voor uitziende
blik, deze scheís de naan'Vanuit de herin-
ne ring' nrce. ( Land sc haps p roje ct'S ànfurd'
1991/92).

3-5

'I a öfskie

Dër sÍieste, àldc spinnekop;
Dyn wurk is hjirJ'crrjochte!

It sloopark en de hanmterklop
Hat gau dyn lot besljochte!

Noch eJkes ja, dan bist neÍ nrcar
It byldfan ilde gloarje!

Noch eJlies cn dyn ron en ear
Is delkeild yn nrcntoarje!

Ik sjoch, wylst ik hjirfoar dy stean
Yn drea»rcn en yn dröge,

In stikje libbcn hinrugean
Fol. poëzij en I.öge

Koest' sprekke rc't de tiidskloer wreed
Dyn ryk bestcan fe rjaget...

De wjerklank wytge grif rjue leed;
DAron\ nryn he rte klaget!

Ontzettend jammer, dat het beschermde dorpsgezicht van Heeg beperkt gebleven is tot
slechts de kom van het dorp!

- 
Heeg, decernber 1996 willern o. santelna _
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Kort Fries Molennieuws
De nutnmers voor de nieuwljes verwijzen naar de inventarisaíie van "Friese
Molens", Een nummer mel ster (*) verwijst naar hel boek "De Windmotor als
poldergemaal in Friesland". Bijdragen voor deze rubriek graag schriflelijk aan
de redaclie.

111. Begin dit jaar is een begin gemaakt met de restauratie van het maalgedeelte van
"De Sweachmermole" te Boornzwaag bij Langweer. Deze stellingmolen met
bemalingsinrichting is straks een unieke verschijning in Noord-Nederland.
Gecombineerd met restanten van de oude graanmaalderij is de monumentale wind-
molen nog interessanter voor molinologen. De restauratie wordt uitgevoerd door
molenmakers van Bouw 75 uit Workum. We komen er in een volgend nummer uit-
gebreider op terug.

115. Korenrnolen "'t Lam" te Woudsend is het slachtoffer van indringers geworden. De
bonte knaagkever heeft toegeslagen in het houtwerk van de eeuwenoude wieken-
drager.

132. De korenmolen van Hollum op Ameland wordt niet toegelaten tot de monumenten-
lijst. Dat is het oordeel van de meervoudige bestuurskamer van de Leeuwarder
rechtbank. B&W van Ameland en de Vereniging Vrienden van de Hollumer rnolen
"De Verwachting" wilden hun inspanningen voor terugkeer van een windmolen op
de historische plaats zo graag bekroond zien. Een plaats op de monumentenlijst zou
een erkenning zijn. De minister weigerde en dus gingen de molenvrienden van
Arneland in beroep. Helaas, het heeft niet mogen baten. De uit 1877 stammende
molen uit Brucht die in Hollum verrees is naar de opvatting van de bestuursrechters
eigenlijk niet origineel genoeg daar er voor het overgrote deel nieuw hout is
gebruikt voor de constructie van de windmolen.

139, De molenambities in Drachten blijven ons verbazen. In een vorig nurruner maakten
we rnelding van plannen die betrekking hebben op de renaissance van de korenmo-
len van Durksz. Een haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat eÍ een kans van
slagen is. Het plan maakt deel uit van het vele miljoenen kostende idee om de
Drachtstervaart in ere te herstellen, zodat het centrum een ware metamorfose
ondergaat. Onlangs werd aan dit ambiteuze plan nog een nieuw element toege-
voegd. Het gaat hierbij om het in oude glorie herstellen van de oliemolen "De
Nijverheid", eigendom van N.V. Dunlop Enreka b.v. en gelegen aan het Moleneind
Noordzijde. We hopen in een volgend nurrrmer meer nieuws te melden.
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Reactie tjasker De Hoeve
Naar aanleiding van onze vraag in nummcr 83 betreffende een afbeelding van de

tjasker die ooit bij Sneek stond, stuurdc dc hcer Tersteeg uit Ridderkerk ons een

foto voor publicatie. De paaltjaskcr werd in septemher 1982 door hem gekiekt.
Hieronder de foto van de Offingawicrster tjasker die met stille trom vertrok rnaar
die als een verrassing weer boven water kwam en aan de Linge tussen Wolvega en

Noordwolde herrees.

. Offingawier-Sneek. Fr. Inv. Nr. 127 (owl) Paahjaskcr t.o. von Sneek. Geplaatst in
1975. Vlncht Snt As met schroef in ton 6.40 nt. Foío: Sept. 1982. Neg. nr. 82-17-19.
*(C)* J. L. J. Tersteeg, RoÍterdant-Riddcrkerk.
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Ingezonden
Molen Kalverdijkje verdwijnt
In het Friesch Dagblad van 1l december 1996 stond dit te lezen. Voor menigeen komt
dit niet onverwacht. Het ligt in de bedoeling bij Burgwerd een destijds verdwenen pol-
dermolen te bouwen. Met de molen van het Kalverdijkje op zich zal dit niet lukken. De
uitkering van de verzekering is waar men op uit is. En zo verdwijnt alwéér een molenl
Onderhoud en verplaatsing zijn niet (meer) aan de orde. Na vele jaren is men, waar men
al zo lang op wachtte, van de molen af. Gemeente Leeuwarden, gefeliciteerd!!l

Fred Ralten 

-Uit ons prentenkabinet
Er zijn helaas geen reakties gekomen op de onbekende molen die achterop ons vorig
nurnmer stond. Wel stuurde Harmen Zwart ons nog een aanvulling op hetgeen in nr. 83

werd geschreven m.b.t. de molen van de Teernserpolder te Teerns (nr. 61 in Molens in
Friesland). De molen is in 1973 afgebroken en zou bij Dekema State te Jelsum herbouwd
worden. Hij werd per praam naar Schenkenschans bij Leeuwarden vervoerd, maar het
verdere transpoÍt naar Jelsum heeft echter nooit plaats gevonden. Meer uitgebreide gege-

vens plaatsen we in de reeks "Vergeten restanten" van Harmen Zwarten wel in nr. 86.
We houden vol met onbekende molenplaatjes uit de verzamelingen van onze lezers. De
spinnekop in vervallen staat komt uit de collectie van Popke Tirnmermans uit
Heerenveen. We doen een voorzichtige poging de vervallen windmolen te traceren in de
omgeving van Leeuwarden. Dit i.v.rn. de uit de kop stekende vangstok die in die streek
rneer voorkwam. We wachten uw reakties met belangstelling af.

Van de leermeesters
Hoge molens vangen Yeel wind

Er zullen weinig molenaars zijn die mopperen over sterke wind. De vraag is echter wan-
neer veel wind overgaat in TE veel wind. We moeten daarbij verschil rnaken in sterke
wind voor een rnalende molen en vooÍ een stilstaande molen. In het eeÍste geval hebben
we te makcn rnet het aerodynamische karakter van het gevlucht; daar wil ik het hier niet
over hebben. Door een geschikt ontwerp van het gevlucht eventueel voorzien van een

passend automatisch zwicht- en/of remsysteem kunnen we voorkomen dat de rnolen op
hol slaat.

IIoe zit het bij een stilstaande molen? IIoe groot is de kracht die de stromende lucht uit-
oefent op de diverse onderdelen van een goed verankerde rnolen. Is er een kans dat een
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molen omwaait en maakt dat verschil bij vcrschillende typen molens?

Voor een antwoord op al die wagen moetcn we kijken naar de grootte van de oppervlak-
ken waar de wind tegen blaast. Een platte voorkant (standerdmolen, wipmolen, palhok)
ondervindt van de wind een grotere kracht dan een afgerond vlak (zeskante, achtkante of
ronde romp). Dit is de eerste reden waaroln dc laatstgenoemde typen stabieler staan dan

de oudere typen.

Een tweede belangrijke punt is beweeglijkheid in het kruisysteem. Bij de drie eerstge-
noemde molentypen rust het bovenste deel enigszins wiebelend op respectievelijk de
standerd, de koker en de koningsstijl. De draaipuntconstructies verschillen nogal bij de
drie typen. De bewegingsvrijheid van de kast van een standerdmolen (standerd tussen de

lange burriebalken) is kleiner dan de speling van de zetels om de koker van een wipmo-
len; bovendien is er in het eerste geval rnaar een spelinglocatie en in het tweede geval
twee.
Bij een vlagerige wind lopen we het risico dat de windstoten de molenbewegingen in
resonantie brengen waardoor de horizontale stoten op de draaipunten zo sterk kunnen
worden dat houtverbindingen bezwijken en de molen instort (of omwaait). Dit gevaar is
bij een standerdmolen groter dan bij een wipmolen omdat de krachten van de veel
zwaardere schommelende kast van een standerdmolen aanzienlijk groter zijn dan van het
kleinere bovenhuis van een wipmolen. Bij een paltrok zitten de belemmering van de
schommelbeweging ver weg van het ophangpunt (de pen op de koningsspil), wat de
beweging minimaliseert.
Om niet al te veel cijfers op papier te hoeven zetten maak ik een ZEER RUWE schatting
voor een wipmolen met een vlucht van 20 meter. Er zijn drie windvangende oppervlak-
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ken: kaal gevlucht 45 vierkante meter, voorkant bovenhuis 25 vierkante meter, onderto-

ren 30 vierkante meter. Bij orkaankracht (12 Bft, meer dan 120 km/u) bedraagt kracht
van de wind daar respectievelijk 3000, l50O en 2000 kg. Omdat de drie drukkrachten op

verschillende hoogten aangrijpen (ashoogte en halverwege het huis en de ondertoren) is

het effect - het kantelmoment, het product van de kracht en de afstand tot het kantelpunt

- van de hoogste kracht groter dan van de onderste. In het gekozen voorbeeld is het totale

kantelmoment 57.000 kilogrammeter. Zo'n molen heeft een eigen gewicht van pakweg

65.000 kilogram. De gewichtskracht wijst naar beneden door het midden van de onderto-

ren en dat midden bevindt zich op ruwweg 3,-5 meter van de hoekpunten van de onderto-

ren (dat zijn de theoretische kantelpunten). Het gewicht levert dus een stabiliteitsmornent
van 220.000 kilogrammeter; ongeveer vier maal zo groter dan het kantelmoment van de

wind. Omdat de winddruk kwadratisch toeneemt met de snelheid kan zo'n molen dus

theoretisch nog een ongeveer tweemaal zo hoge windsnelheid weerstaan.

Hoe zit het met kleinere molens?
Een kleine molen heeft ongeveer de zelfde afmetingsverhoudingen als een grote rnolen
(de vorm is ongeveer gelijk). Een molen die half zo hoog is, weegt nog maar een achtste

deel van de grote molen (hoogte x lengte x breedte = half x half x half = achtste). De

winddruk is natuurlijk ook kleiner omdat alle voorvlakken tot een kwart verkleind zijn
(Iengte x breedte = half x half = kwart). Bij kleinere molens neernt de stabiliteit bij gelij-
ke windsnelheid dus sneller af dan de winddruk op de molen. Met andere worden de

winddruk is bij kleine molens relatief groter. Nog anders gezegd uw tuinrnolen§e loopt
veel meer gevaar dan zijn familielid op ware grootte! Het mag dan ook niet verwonderen

waarom we nog al eens een mounts vinden waarvan de romp met kettingen aan Srote
ingegraven veldkeien in de bodem verankerd zijn; een grote molett heeft ruim genoeg

aanzijn eigen gewicht.
Al met al heeft de trovenkruier ook op het punt van de stabiliteit een gunstiger bouw-
vorm dan de oudere modellen.

Jaap van DÍiel 
-
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H Uit de knipseldoos nr. 44
door: Popke Timmennans

Na een algemeen "knipsel" ga ik naar de voorrnalige gemeente Oostdongeradeel, nu

gemeente Dongeradeel. In de noordoosthoek van onze provincie ziteen actieve ploeg
"sneupers"
Wat is een sneuper eigenlijk?
Dat is een snuffelaar, een onderzoeker uit liefhebberij, hij verzamelt soms uniek en voor
de wetenschap belangrijk materiaal in de breedste zin des woords en op vele terreinen.
Zo ook deze groep mensen, die hun eigcn contactblad hebben, genaamd "De Sneuper".
Dit is een uitgave van de in Dokkum gevcstigde "Vereniging van Archiefonderzoekers".

Maar nu iets over de verdwenen molen van Lioessens. We weten dat er reeds in 15 I I
een molen bestaan heeft, hetgeen venneld wordt in het "Register van Aanhreng". Helaas

moet ik door ruimtegebrek vele interessante gegevens van eigenaars en molenaars over-
slaan. Op een schetskaartje van de kadestrale kaart uit 1832 is de plaats aangegeven waar
de molen eens stond. Een afbeelding ontbreekt daar de fotografie nog niet was uitgevon-
den.

De oude weg van Morra naar Lioessens heet al sinds jaar en dag de Molenweg. Er zullen
wellicht weinig Lioessemers zijn die weten waar deze naam vandaan komt. Natuurlijk is

direct duidelijk dat er een molen in het spel is, maar waar deze gestaan heeft, dat zal
voor velen een vraag zijn. Als gedacht wordt dat de begin 80-erjaren aangelegde nieuw-
bouwstraat "M0nehiem" de vroegere standplaats van dc molen aangeeft, dan heeft men
het mis: de molen stond aan het eind van de Molenweg (vanaf Morra gerekend), aan de

overkant van de Dorpsstraat, rechts van het huis dat eens de pastorie van de Geref. kerk
was (Dorpsstraat 4). Dat weinigen meer weet hebben van deze molen is verklaarbaar als

men beseft dat deze molen al meer dan 160 jaar verdwenen is.

= Mo1

ld3 2

= DorpssEraaÈ
= Holenaarshuis (pasc.1
= Holen
= opzichEerhuis
= Huldige geref. kerk

IIoezag de molen eruit?
Van de molen te Lioessens is, voor zover bekend, geen illustratie overgebleven. De
enige aanwijzing voor het uiterlijk is een uitvoerige advertentie uit de Leeuwarder

a
b
1
2
3
4
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Courant van l8-12-1776:
"De procureur Enne Rijpma zal op Vrijdag den 20 Decentber 177ó te 12 Uur ten huize
van Gerlof Ypes tot Ee praesenteeren by Strykgeld te Verkopen by de eerste Zitdag, in
plaatse van den 3 December Laastleden, vermils er ten dien tyde geen genoegsamen
Schryvers waren. Een Kostelykc wel ter Vly en Neringstaarule Rog- en Pel Molen, in den
Jaare 1763 Nieuw gestigt, met twee paar Steenen. Ruim 66 Voeten Vluqt en Wyd na
advenant, met zyne daar toe en aanbehorende voor 't meerendeel Nieuw
Gerecdschappen, MolenStede, en een Ruime Hieminge, ongeveer een Pondcmaate
Lands groot. Leggende in BraakVoorts een schoone Huizingc, Voorhuis met Íwee
Kamers, Agtcrhuis, Keldcr, Regem,vatersbak en wydere Contoditeiten, mitsgaders aruler-
half Pondenmate uitnemend besÍ Bouwland alles tot Lionsens Staande en gelegen, wer-
dende by Jan Sipkes gebruikt, zynde St. Petri en May aansÍaande Vry van Huiringe,
wyders op zodanige Conditien als dan zullenwordenvoorgeleTen en onder des Íe beko-

nrcn by bovengentoenrle AcÍuariw Íe Nykerk".

Folkert Siebes de Boer
De laatste molenaar was, zoals eerder vermeld, Folkert Sybes de Boer. Na zijn huwelijk
in 1807 met Neeltje Crans, dochter van ds. Justus Crans die van 1787 tot zijn overlijden
in 1809 predikant te Morra was, verhuisde hij van Lioessens naar Morra. Een jaar later
koopt hij daar voor 625 gulden een huis waarbij hij "koopman" genoemd wordt.
Het is niet precies bekend wanneer hij naar de molen van Lioessens gekomen is omdat
de betreffende koopakte, ondanks verwoede pogingen, niet gevonden is. Vast staat dat
hij in l8l6 nog niet molenaar was want hij leent dan / 1000,- en geeft als onderpand
acht pm. land onder Morra op, terwijl hij nog steeds koopman wordt genoemcl.ln 1822
leent hij nog eens een bedrag van J 1000, en deze keer stelt hij tot onderpand de rog- en
pelmolen. Een bedrag van J 3000,- leent hij van Mr. Jouwert Witteveen, vrederechter te
Dokkum, welke voor 1805 de molen in bezit had. In deze akte wordt uitdrukkelijk ver-
klaard dat de in het bezit van Folkert en Neeltje zijnde molen "met geene hypotheek be-
swaard is", zodat er tussen Witteveen en Folkert de Boer mogelijk nog een eigenaar
geweest is welke direct door De Boer is betaald en tot op heden niet gevonden is.
Folkert de Boer heeft trouwens nogal wat leningen op zijn naam staan: tussen 1816 en
1832 komt hij zeven keer in de registers van de Hypotheekbewaarder voor waarbij hij in
totaal / 8600,- leent. Dat dit een groot bedrag is, blijkt in 1832 als hij molenhuis en erf,
een stuk grasland en een stuk bouwland voor in totaal / 1626,- verkoopt. In 1827 leent
hij van Renze Jans Huizenga te Lioessens een bedrag van / 2000,-. Nu was Huizenga
molenmaker dat het ligt voor de hand om aan een grote reparatie van de molen te den-
ken. Aan de lening bij onderhandse akte van zijn broer Hendrik kornt zelfs nog een
rechtzaak te pas als in 1832 dat geld nog steeds niet is terugbetaald. Voorwaar grote
financiële problemen voor de laatste molenaar van Lioessens. Echter ook de gemeente-

Iijke overheid houdt Folkert de Boer goed in de gaten zoals uit het volgende mag blijken.

Een rechtzaak tegen de molenaar
Dat de overheid geregeld controleerde of er niet werd gefraudeerd tegen de wetgeving
op het Gemaal, bltkt uit een procesverbaal dat tegen Folkert Siebes.de Boer werd opge-
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maakt op 4 februari 1831. Hij wordt ervan heschuldigd dat hij op zijn molen ".... uijtge-
stort graon voor harulen heeft gehad zondcr daarbij behorende consentbilletten, die nrct
rood krijt waren afgeschrevcn.... " Molenaar De Boer en het gemeentebestuur kunnen
niet tot een vergelijk komen en daarom verschijnt hij voor de rechtbank van Eerste
Aanleg te Leeuwarden. Het verslag van dc zitting toont aan dat De Boer het recht aan

zijnzijde heeft en dat de gemeente Oostdongeradeel in het ongelijk wordt gesteld: "de
beklaagde ter Tijner verdediging gevraagd zijnde zegt dat hij wel is waar billetÍen aan

zijnen molen voor handen heeft gehad voor Eraan dat hij t,oor Tijnen broeder zoude
malen, doch dat hij dit graan nict heeft ontvangcn en dus de billetten overtollig waren,
hetgeen zoo ver hem bekend de wet niet verbiedt". Bij gebrek aan bewijs wordt De Boer
"geabsoluteert" van de tegen hem ingehrachte beschuldigingen.

Het einde van de molen
Was deze rechtzaak voor De Boer de laatste druppcl of zag hij, hoewel nog maar 45 jaar'

oud en in het bezit van een mannelijke opvolger in de persoon van zijn zoon Justus, geen

heil meer in het molenaarsbestaan?
In ieder geval biedt hij op l8 maart in een adverentie in de Leeuwarder Courant zijn
molen te koop aan. Een paar dagen later vermeldt een andere advertentie dat de verkoop
"om redenen" geen doorgang kan vinden. Ilelaas wordt er niet hij gezegd welke redenen

de verkoop verhinderd hebben. Nader onderzoek echter leert dat de rnolen tussen l8 en
30 maart 1831 in de brand moet zijn geraakt. Een verslag van de brand is niet gevonden
(een groot gedeelte van de aÍchieven van de Onderlinge Brandverzekeringsmaatschappij
Oost- en Westdongeradeel werd opgeruimd na het aantreden van een nieuwe directeur!),
de notariële akte van de aangekondigde verkoop ontbreekt eveneens (logisch eigenlijk).

r ÀNNIEttKINGEN. 
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Een nieuwe molen?
De brand moet een geweldige slag voor Folkert de Boer zijn geweest. De verkoop van
de molen ging niet door en van zijn eventuele plannen kornt niets terecht. Anderhalfjaar
later gaat hij toch over tot de verkoop van zijn onroerende bezittingen in Lioessens. Het
bewaard gebleven molenaarshuis wordt voor Í 7Ol,- opgekocht door de koopman Isaàc

Jacobs van der Werff uit Dokkum. Een paar j aar is het stil rond de afgebrande molen en

dan komt er in 1835 ineens weer leven in de "molen-brouwerij" als er drie verzoeken
worden gedaan om een nieuwe molen te mogen stichten. Het eerste verzoek is van David
Jans Sluiter, molenaar te Zuidlaren, die op Ropta onder Metslawier een molen wil stich-
ten. Het tweede verzoek wordt gedaan door Jacob Klazes Meekma, molenaarsknecht te

Anjum, die een koren- en pelmolen wil stichten te Lioessens "op het terrein alwaar vroe-
ger de aldaar afgebrande molen heeft gestaan". Het derde verzoek wordt gedaan door
Klaas Gerrits Buwalda, molenaarsknecht te Nes, die eveneens een molen wil stichten
"hetzij te Lioessens, hetzij op Ropta". Het grietenijbestuur wordt otn advies gevraagd. In
de eerste plaats wil het grietenijbestuur slechts één molen bij de twee bestaande molens
te Ee en Anjum toestaan om een behoorlijk inkomen voor de molenaars te garanderen en

tegelijkertijd de inwoners van voldoende molens te voorzien. Daar komt bij dat het grie-
tenijbestuur "van gevoelen" is dat het door Buwalda ingediende verzoek slechts bedoeld
is om het bestaan van zijn broer, die molenaar te Anjum is, te verzekeren. Mocht aan dit
verzoek van Buwalda worden gehonoreerd dan zal er zeker geen nieuwe molen worden
gesticht terwijl daardoor aan anderen de mogelijkheid wordt ontnomen om een molen te

stichten! Het verzoek van Meekma wil het grietenijbestuur ook afwijzen omdat
Lioessens te dicht bij Anjum ligt. Liever zag de grietenij de molen te Ropta gerealiseerd.

De provincie neemt het advies betreffende Buwalda van het grietenijbestuur over maar
ziet wel in dat er eigenlijk geen wettelijke redenen zijn om Meekma af te wijzen zolang
de molen maar op voldoende afstand van de openbare weg (76 ellen) wordt gesticht, het-
geen het geval is. Zijne Majesteit trekt zich van de overwegingen van grietenij en pro-
vincie niets aan en verleent aan alle drie rekwestranten vergunning om een nieuwe
molen te stichten: Sluiter op Ropta, Meekma op het afgebrande molenterrein en Buwalda
op een perceel aan de groene reed. Voortrekken van de een boven de ander doet het Rijk
niet aan mee!Van deze drie aanvÍagen is alleen de molen op Ropta in werkelijkheid
gebouwd. (1836). Wat er met de plannen van de beide andere molens is gebeurd, is niet
bekend. Buwalda's opzet was niet geslaagd en Meekma kan door de concurrentie van
Sluiter van zijn poging hebben afgezien. Het zou nog dertig jaar duren voor er weer
korenmolens in Oostdongeradeel werden gebouwd: Paesens in 1861, Engwierum in
1865 en Oosternijkerk in 1872. Momenteel staan eÍ nog drie korenmolens in de oude
gemeente Oostdongeradeel: Anjum, Metslawier en Paesens.

Het artikel vervolgt met de verdere geschiedenis van het oude molenaarshuis.

Speciaal wil ik de heren R. Tolsma en D. Douma bedanken voor het beschikbaar stellen
van hun artikelen voor "De Utskoat". Voor verdere gegevens en de bronvermeldingen
verwijs ik naar "De Sneuper" nr.36,37 en 38 uit 1996.

Ileerenveen. februari 1997 Popke Tirnmerlnans 

-
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Molenliteratuur
Monumentale molenfilms uitgebracht op video
Het Nederlands Filmarchief in Bilthovcn bracht in de afgelopen periode een tweetal bij-
zondere molenfilms op video uit. k zijn ondergebracht in de serie Industrieel Erfgoed
en geven een buitengewoon boeiend beel.d van de ntolens en het ntolenleyen vanweleer.
Moesten we heÍ in het verleden nog doen nrct verstilde beelden in boekjes ntet oude
ansichten, nu komen al die oude molens weer tot leven en maakje een onvergetelijke
molenreis terug in de tijd. Het is dan ook ecn uiÍstekende gedachte van het Nederland
Filmarchieforn het audiovisuele erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken.

En daÍ voor relatief weinig geld, want de originele ftlnts Tijn vanwege heÍ unieke karak-
te r onbetatlbare documenÍen gewo rden!

Molens in de Zaanstreek van Dick Laan 1920-1935

Allereerst verscheen eind vorig jaar de film " MOLENS in de Zaanstreek yan Dick lnan
1920-l935".DickLaanwerdvooral bckend als kinderboekenschrijver. Wie herinnert
zich niet de Pinkeltje-boeken? Dat deze Zaanse schrijver echter een enthousiast anut-
Íeur-filmer was is veel minder bekenrl.

In de jaren twintig legde hij al de nodige molenbeelden uit zijn woonomgeving op cellu-
loid vast. Een totale Zaanse molenfilm is het nimrner geworden, maar de losse scènes

zijn gelukkig bewaard gebleven en beleefden hier en daar in het land een enkele voor-
stelling waarvan de aanwezigen erg genoten. De première dateert van 17 november
1927 . De opbrengst van die voorstelling was bestemd voor het Zaans Molenmuseum dat
in 1928 zijn deuren voor het publiek opende.
We komen verdwenen maar ook nog bestaande molens tegen in een molenlandschap dat
eens een onvergetelijke indruk op bezoekers maakte. We hoeven maar te denken aan

Napoleon die met de woorden "Sans pareil" aangaf hoe indrukwekkend de talrijke
molens het aanzien van de Zaanstreek bepaalden. In de film van Dick Laan is met name
de neergang van dat imponerende wiekendragersleger voor het nageslacht vastgelegd.
Natuurlijk waren er toen nog werkende molens, zoals de beide nog bestaande paltrok-
houtzaagmolens en de papiermolen "De Schoolmeester". De sloop van de historische
pelmolen "De Jonge Prinses" is echter een deel van de film dat aangrijpend weergeeft
hoe de slopers meedogenloos aÍbraken wat generaties lang had gefunctioneerd: een per-
fecte windmachine die zorgde voor hrood op de plank der arheiders, die de Nederlandse
economie diende en die het aanzien van stad en land met z'n wiekengezwaai een leven-
dig aanzien gaf. Veel van de 24 in beeld gebrachte molens zijn helaas verdwenen, o.a.
door brand wat we ook te zien lcrijgen.
De film is dan ook een herinnering aan de rijke Zaanse molenhistorie geworden.
Gelukkig heeft het Nederlands Filnarchief deze unieke documentatie weten te verme-
nigvuldigen op video. Dat gebeurde op uiterst professionele wijze met behulp van de

modernste technieken. De band duurt ongeveer drie kwartier. Hij is opgeborgen in een
stevige videodoos met fraai omslag. Een inlegvel met plattegrond geeft nadere informa-
tie over de in beeld gebrachte molens. Tijdens de film wordt met een korte tekst ook
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weergegeven welke molen door de cineast gefiLrnd is. Aan het eind worden enkele beel-
den in kleur nog eens vertoond. Dit zijn originele experimenten van Dick Laan en niet
door het Filmarchief bedachte toevoegingen. Al met al een indrukwekkend geheel dat
iedere molenvriend zal weten te bekoren.

Stoere Werkers
Indejarenl930-1931 gingdeDeventercineastM.A.Roosdorp("Maro-fiLm")meÍJhr.
Mr. F. van Rijckevorsel, bestuurslid van "De Hollandsche Molen", meennalen op pad
om de oude, bijna vergane glorie van de Nederlandse windntolens op 16 mm. fiIm vast te

leggen.

Roosdorp was een man die geboeid was door de schoonheid van ons landschap. Van
Rijckevorsel kende de molens en de molenaars. En zo ontstond dan een film die van
begin tot eind zo mooi en zo fascinerend is dan men hem, na eenmaal op het witte doek
te hebben gezien, binnen enkelejaren graag opnieuw wil bekijken. Het vakblad "De
Molenaar' schreef op 8 mei 1935 dan ook niet voor niets dat de film gerust gerekend
mag worden tot een der beste Nederlandse filmprodukten. Ter gelegenheid van het 750-
jarig bestaan van de R.K. Diocesanen Molenaarsbond "St. Victor" werd op 23 juli van

datjaar in Den Bosch een grote muldersdag gehouden. Bevriende molenaarsbonden,
autoriteiten en ook de Belgische collega's waren op het feest uitgenodigd. Het jubileum-
prograrnrna maakte o.a. melding van "Vertooning Molenfilm "Stoere Werkers". De aan-

wezigen beleefden de première van "de grootste en meest unieke molenfilm ter
lvereld". In tegenstelling tot de film van Dick Laan is het werken op en in de molens in
"Stoere Werkers" heel sterk vertegenwoordigd. Geen wonder, want Roosdorp trof ze

allemaal nog aan terwijl de wieken rusteloos gingen op de vlagen van de wind en binnen
volop werd gewerkt. Een film die het lied van de molens, het lied van de wind, als natio-
naal produkt in ere houdt en zelfs propageert!

De laatsten der Mohikanen
Roosdorp heeft in bijna het gehele land gefilmd met uitzondering van de provincies
Fryslàn, Drenthe, fltrecht en Zeeland. Spijtig voor de molenvrienden in die gebieden,
maar "Stoere Werkers" heeft zoveel schoonheid te bieden! Het gernis wordt er ruim-
schoots door gecompenseerd. Maar liefst twee uur lang valt de kijker van een ene verras-
sing in de andere. De in de crisisjaren geschoten beelden maken overduidelijk waar dat
het moleneinde zichtbaar nabij lijkt. De molens waren weliswaar nog in bedrijf, maar
moesten op eigen kracht zonder subsidies draaiende blijven. Op de laatsten der
Mohikanen werd een zware strijd gestreden voor wat brood op de plank. Fabrieken
maakten de concurrentie moordend en geld voor onderhoud was er niet. Tegen die ach-
tergrond dient de film ook bekeken te worden.
Er komen in totaal zo'n32 molens in de film voor die eigenlijk uit twee delen bestaat.

Opmerkelijk is het overigens dat er daarvan nog 27 bestaan. In deel 1 komen diverse
korenmolens van verschillende typen aan bod. Ook waterradmolens passeren de revue
en de papiermolen "De Schoolmeester" te Westzaan. Op de "Bökkers Mölle" te Olst zijn
we getuige van het rnet touwen en kaapstander insteken van een nieuwe roede, terwijl
we in Aarle Rixtel op hezoek gaan in een kunststenen-makerij.In deel 2 komen de zaag-
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molenvrienden volledig aan hun trckkcn. lir is gcfihnd op de in vol bedrijf zijnde pal-
trokken van de Zaanstreek alsrnede op clc houtzaag-, koren- en pelmolen van Holwierde
(Gr.). Hierna komt oliemolen "De Kopcrslagcr" van Zaandijk aan bod. Wat een bedrij-
vigheid en wat is de sfeer op dit bedrijf goecl vastgelegd. Het is zo schitterend gefilmd
dat de kwaliteit nauwelijks onderdoet voor dic van de meest schitterende oliemolenfil-rn
ooit gemaakt "De Ilaai slaat nog" welkc opgcnorncn wcrd in oliernolen "De Zoeker" die
thans aan de Zaanse Schans staat. Maar rnisschicn hrengt het Nederlands Filmarchief dit
produkt ook nog eens uit. Deze film is in klcur en met geluid opgenomen en "Stoere
Werkers" dateert eigenlijk nog uit de tijd van dc stornrne film.
Aan het slot van de monumentale molenfilm zicn we vcrschillende poldermolens aan het
werk.
"Stoere Werkers" is een groots artistick fihnprodukt. Landschappelijke en instructieve
beelden wisselen elkaar regehnatig af waardoor er een harmonieus geheel is ontstaan.
Niemand minder dan Evert Srnit, Zaans rnolcndcskundigc bij uitstek, heeft de film van
commentaar voorzien. IIct geesteskind van Roosdorp werd door hem vele malen in den
lande aan molenvrienden getoond en steecls waren de zalen vol. In Fryslàn is de fihn ook
twee keer vertoond en hij kreeg tocn ook cen warrn onthaal. De eerste keer was in 1988,
de tweede keer teÍ gelegenheid van hct zaagrnolensyrnposiun in Woudsend in 1993.
De molenbeelden worden even onderhrokcn voor een typisch Brabants, folkoristisch
gebeuren wat door beeldhouwer-rnolenaar Joep Coppens uit Vlielden wordt toegelicht.

Lezersaanbieding
Het Nederlands Fihnarchief in Bilthovcu bcwijst de talrilke rnolenvrienden een grote
dienst rnet het uitgeven van de hierboven genoernde vidcofilms. Alles wijst erop dat er
op het gebied van molenverzamelingen een nieuw aspect is toegcvoegd. Er volgen onge-
twijfeld meer banden waarbij we wijzen op bijvoorbeeld "De llaai slaat nog". In overleg
met de uitgever is besloten dat lezers van De Utskoat de beide banden teSen een geredu-
ceerd tarief kunnen bestellen. Ze worden dan ook nog kosteloos per post toegezonden.
We verwijzen naar de bon die we elders in dit nurnmer hcbben opgenomen. Wilt tl De
Utskoat niet verknippen dan is het portvrij opsturen van een fotokopie ook toegestaan.
(GDw).

Travailler au moulin - Werken nret molens
Een schiltcrend tweetalig boek ot,er ntol.ens in dc grensstrcck tussen West-Vlaanrleren en
Région Nord/Pas de Calais.
In het kader van de Europese eenwording komen grensoverschreidende activiteiten
steeds meer voor. We hebben dat hijvoorbeeld al gezien in Overijssel en de Achterhoek
waar men routes heeft uitgezet langs watermolens in het aangrenzende Bentheirn en
Westmiinsterland.
De Association Régionale des Amis des Moulins (kortweg de ARAM) Nord/Pas de
Calais en de Werkgroep West-Vlaarnse Molens v.z.w. hebben onlangs met steun van de
Europese Unie in het kader van het Interreg-programlna 'Molens' een molenboek
samengesteld dat zo schitterend is dat we het een ieder kunnen aanbevelen. ARAM-
voorzitter Jean Bruggeman klaarde de klus samen met Yves Coutant en Lieven Denewet
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en dat trio is in molenland absoluut geen onbekende. In het verleden wisten deze heren
al menig molenboek te publiceren, maar dit werk kan de toets der kritiek glansrijk door-
staan.

"Werken met molens" is de titel van een boek dat in alle opzichten een lust voor het oog
is. De foto's zijn schitterend en de uitvoering is ook prachtig. Het boek is gebonden in
harde kaft met linnen textuur waarvan de rechte rug genaaid is met vlasdraad. Het telt
200 pagina's in kleurendruk op houtvrij glanzend papier met 240 foto's, tekeningen.
schema's en gravures. Het fonnaat is 21x30 crn.
Na een historisch overzicht komen de molenfunkties aan bod, gevolgd door de
water(rad)molens inclusief de getijdenmolen. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de windmolen
waarbij zeer veel aandacht wordt geschonken aan de techniek van o.a. het waterwiel en
het overige drijfwerk in waterradmolens. De wieken en wiekverbeteringen worden
beschreven, het gaande werk in de korenmolen komt aan bod en de bouwwijze van de
standerdmolen (staakmolen) wordt prima belicht. Ook is er de nodige aandacht voor de
kap met z'n kruiwerk.
Vervolgens komen de graangewassen aan de beurt met aandacht voor het zuiveren,
malen en builen. In hoofdstuk 6 wordt geschreven over de werking van een windrnolen.
Aspecten die behandeld worden zijn: onderhoud, veiligheid, het werken met de molen en
ook risico's worden in kaart gebracht. Het hoofdstuk meteorologie maakt duidelijk dat
de mulder nog leeft van de wind. Aan het eind van het boek wordt uit de doeken gedaan
hoe de beschenning van het culturele erfgoed geregeld is. Tot slot volgt een moleninven-
taris van het beschreven gebied en een tweetalige lijst van technische molentermen.
Het feit dat we te maken hebben met een tweetalig boek (Frans en Nederlands) hoeft de
lezer absoluut niet af te schrikken. De vele foto's en andere prachtige illustraties maken
"Werken met molens" tot een boek dat zich pÍettig laat lezen. Bovendien is de informa-
tie zo lezenswaardig en het instructieve karakter zo groot dat het boek ook voor leerling-
molenaars als een aanwinst voor de opleiding beschouwd kan worden.
Het boek kan besteld worden door storting van f 67,- op rek.nr. 63.32.25.274 van de
Werkgroep Westvlaamse Molens bij de Kredietbank Nederland. Om misverstanden te

voorkomen is het raadzaam iedere bestelling en storting per brief te bevestigen aan het
adres van de werkgroep, Maria van Bourgondiëlaan 47, B-80fi) Brugge (B).
Tot slot wijzen we op een brochure "Wenkende Wieken"over de opengestelde molens in
West-Vlaanderen. U kunt dit l6 pagina's tellende boekje (in full-colour) gratis verkrij-
gen op bovengenoemd adres door twee internationale post-antwoordcoupons hier naar
toe te sturen. (GDW).

Houtzaagmolcn "de Otter", een cultureel erfgoed in de stad Amsterdam
Ons land kende lange tijd een viertal complete paltrok-houtzaagmolens: twee in de
Zaanstreek, een in Haarlem en een in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhern. Een
vijfde bestond ook nog, maar leidde een teruggetrokken bestaan orndat hij geen gevlucht
meer had. Dat dit niet terecht is leert ons het boekje dat onlangs uitkwarn ter gelegenheid
van de voltooiing van de restauratie van een bijzonder monumentaal houtzagersbedrijf.
"de Otter" is voor Amsterdam namelijk een uniek bouwwerk. Het is de laatste van onge-
veer 60 paltrokken die de hoofdstad ooit rijk is geweest en zeeÍ waarschijnlijk is het ook
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nog de eerste die gebouwd is. Kortorn ccn uniek stuk cultureel erfgoed. Zeer terecht
meldt voorzitter De Jong Luneau dat "dc Oller" " dc tastbare herinnering aan het begin.

van de industrialisatie van heí houliagcn in en on AnrsÍerdam " is. Immers voor de ont-
plooiing van onze nog jonge republick was hout nodig, ontzettend veel zelfs. Het was

een bewogen tijd waarin de wereldhanclcl expandeerde. De oprichting van de V.O.C. in
1601 bracht de bouw van vele schelrcn n-rot z.ich rnee. IIet houtzagersgilde in Amsterdam
had het zagen met windmolens enkelc ticntallen jaren weten te keren, maar in de

Zaanstreek waren sinds de uitvinding van dc krukas ( 1-592) in veertig jaar tijd zo'n vijf-
tig palhokmolens weÍkzaÍrm. Geen worrdcr dat het handzagende gilde die ongelijke con-
currentie niet aankon en in 1627 rnoest worden opgeheven. In 1930 werd de
"Zaagmolencompagnie" opgericht err een jaar later kon worden begonnen met de bouw
van elf paltrokken en één bovenkruierhoutzaagmolen "De Domrnekrachl".Ze moesten
verrijzen op een speciaal voor de zaagmolens ingericht terrein aan de Kostverlorenvaart.
Het boekje omschrijft dit als "het eerst gcplande industrieterrein ter wereld". Als eerste
verrees "de Otter" die tot 1925 z'n gevlucht behicld. Andere paltrokken overleefden de

stadsuitbreidingen niet, maar "de Otter" wist de tand des tijds glansrijk te doorstaan. Het
was dan ook een uitstekende zaak dat clc laatste eiSenaren de molen in 1991 overdroegen
aan een stichting die zich sterk ging rnaken voor ecrvol heÍstel als een eerbetoon aan de

houtbranche die nog altijd een bedrijfstak van hetekenis is.

De Stichting Houtzaagmolen de Otter liet een 28 pagina's tellend boekje verschijnen
(formaat 2lx2l cm.) dat in kort bestek over het bedrijf, de industrialisatie, aanvoer,
transpoÍt, constructie en geschiedenis vertelt. Het is ingenaaid en voorzien van een uit-
vouwbare achterflap waarop een panorama uit 1880 rnet 26 houtzaagmolens is afge-
beeld. Door deze bijzondere vormgeving is het boekje zeker voor verzamelaars een aan-

trekkelijke aanwinst voor de collectie. Het is te bestellen bij Stichting I{outzaagmolen
De Otter, Gillis van LedenberchstraatTS,lO52 VK A.rnsterdam (tel. 020-6842689). Het
kost f 15,70 incl. verzendkosten. (GDW).

Vierhonderd jaar houtzagen met wind
Drie jaar na het studieweekend te Woudsend over het jubileum van de eerste toepassing

van krukassen in windhoutzaagmolens is onlangs het verslag van dat weekend versche-
nen. Het verslag bevat de teksten van alle lezingen en een flink aantal illustraties. Een
bespreking ervan volgt in het volgende nuruner van De I-Itskoat.

Het verslag zal voor / 31,-50 te koop zijn op de voorjaarsvergadering van het Gild Fryske

Mounders. Wie het ongezien (nu al) wil bestellen, kan dat doen door overrnaking van

f 35,- (incl. verzendkosten) op een van de rekeningen t.n.v. GFM te Dokkum onder ver-
melding van "krukasverslag":Posthank: 2543900, Frieslandbank: 29.6-5.59.873. (JvD).
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van dit blad deze twee

beroemde molenfilms
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uoor 62150
inclusief verzendkosten

IT{OLENS IN DE ZAANSTREEI(

van Dick Laan
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STOERE WERKERS
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"De fltskoat is een uitgave van:

Stichting "De Fryske Mole"
Van Leeuwenhoekstraat 3

8921 TZ Leeuwarden

(tel.: 058 - 266 l7 26)
(gtro 2257734)

en

Vereniging Gild Fryske Mounders

Postbus 1059,8900 CB Leeuwarden

(tel.: 0515 - 42 20 17)

(Friesland Bank

rek.nr. 2980.24.934)

(giro 2-543900)

Redaktie-adres:

Waltaweg 53

8765 LN Tjerkwerd
(tel.: 0515 - 57 93 48)
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Namens bestuur de Fryske Mole:

André Cramer (tel.: 058 - 266 l7 26)

Narnens donateurs De Fryske Mole:

Dick Bunskoeke (tel.: 0515 - -57 34 50)
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Mounders: Roland Rosenkamp
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Gerben D. Wijnja (tel. 0-515 - 57 93 48)

maart 1997

Ledcnadministratie:
Tsjibbe Geertswei 21,
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(tcl.: 058 - 215 17 58)

Foto's en archiefcollectie

Gerben D. Wijnja
(tenzij anders vermeld)

Aan dit nummer werkten
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Bauke Bos Hugo Landman
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